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0.0 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 καταρτίστηκε σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη και τον
εφαρµοστικό του κανονισµό.
Τα περιεχόµενα του Προγράµµατος βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε το άρθρο 16
του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 (Περιεχόµενο Προγραµµάτων).
Η κατάρτιση του Προγράµµατος έγινε µε τη στενή συνεργασία των εταίρων του
άρθρου 6 του προαναφερθέντος κανονισµού.

I.1 ΣΤΟΧΟΙ
Οι Γενικοί Στρατηγικοί, οι Ειδικοί στόχοι και οι Άξονες του Προγράµµατος για την
περίοδο 2007-2013 παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.
Το 46,1% του Προγράµµατος θα δαπανηθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας και της δασοκοµίας (Άξονας 1), το 34,5% για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου (Άξονας 2), το 19,4% για την ποιότητα ζωής στις
αγροτικές περιοχές και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας (Άξονας 3). Η
αναφορά στα ποσοστά αυτά, σε επίπεδο Άξονα, πραγµατοποιείται χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς το ποσό της Τεχνικής Βοήθειας, και µε τον
Άξονα Leader να κατανέµεται στους Άξονες 1 και 3. Για την εφαρµογή δράσεων
προσέγγισης Leader συνολικά θα δαπανηθεί το 5,9% του Προγράµµατος, ενώ για
την Τεχνική Βοήθεια το 2,0 %.
Οι περιφέρειες σύγκλισης θα αντλήσουν το 81,1% των διαθέσιµων πόρων, οι εκτός
σύγκλισης το 14,4% και τα νησιά του Αιγαίου το 4,5%
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Προστασία του
περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση
των φυσικών πόρων
(γενικός στρατηγικός
στόχος 2)

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και στην
ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της
αγροτικής οικονοµίας
(γενικός στρατηγικός
στόχος 3)

∆ηµιουργία τοπικών
ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη
διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω
της προσέγγισης Leader
(γενικός στρατηγικός
στόχος 4)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άξονας 1: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας

1.Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του
µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
2. Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας
3. Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του
πρωτογενή τοµέα
4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
για την προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις

Άξονας 2: Βελτίωση του
περιβάλλοντος και της
Υπαίθρου

1.Προστασία του εδάφους
2.Προστασία των υδατικών πόρων
3. Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών
4.Προστασία της βιοποικιλότητας
5.Προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου
6.Βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των
δασών

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής
στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας

1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών
περιοχών
2. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Άξονας 4: Εφαρµογή της
προσέγγισης Leader

1.Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας
2.Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και
κινητοποίηση του πληθυσµού για τον σχεδιασµό και
υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

∆ιατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας, της δασοκοµίας
και του αγροδιατροφικού
τοµέα (γενικός στρατηγικός
στόχος 1)
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II.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΙΙ.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Γενική οικονοµική κατάσταση
Ορθώς τοποθετείται, εξαρχής, η σχετική περιγραφή στο ευρύτερο πλαίσιο της
γενικής οικονοµικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας επιχειρώντας να
φωτίσει το ‘σκηνικό’ εντός του οποίου δρα, εξελίσσεται και λειτουργεί ο πρωτογενής
τοµέας της οικονοµίας. Η ανάλυση αξιολογείται ως επαρκής.
Επισηµάνθηκαν στο κείµενο του ΠΑΑ ορισµένα στοιχεία που έχρηζαν βελτίωσης
όπως η αναφορά ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι µέτριες ενώ αντίθετα είναι
σηµαντικές και ότι η πολυαπασχόληση των αγροτών κινείται σε υψηλά επίπεδα ενώ
αντίθετα είναι χαµηλή, γεγονός που επισηµαίνει την ύπαρξη αντίστοιχης δυνατότητας
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων µέσω της πολυαπασχόλησης.
Οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στο σχετικό κείµενο του
ΠΑΑ 2007-2013.
Επισηµάνθηκε επίσης ότι κατά την πορεία του Προγράµµατος θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και ορισµένα µακροοικονοµικά µεγέθη τα οποία επηρεάζουν τη γενικότερη
κοινωνικοικονοµική δραστηριότητα και εποµένως και την αποτελεσµατικότητα του
Προγράµµατος
Για την τεκµηρίωση του µεγέθους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ο Σύµβουλος
προέβη σε σχετικές εκτιµήσεις µε τη χρήση εργαλείων περιφερειακής ανάλυσης.

Οικονοµική κατάσταση του Πρωτογενή τοµέα
Η περαιτέρω ειδικότερη περιγραφή του πρωτογενή τοµέα αναδεικνύει µε επαρκή
βαθµό τεκµηρίωσης τόσο το ρόλο του και τη σηµαντικότητά του στην ελληνική
οικονοµία όσο και τα µείζονα διαρθρωτικά προβλήµατα του τοµέα. Πράγµατι, ο
πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τοµέα της
παραγωγικής δραστηριότητας µε σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, την κοινωνική
συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, παρά το γεγονός ότι η τάση, όπως ορθά
διαπιστώνεται, είναι να συρρικνώνεται µε βάση τα κριτήρια της συµµετοχής του στην
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του συνόλου της οικονοµίας.
Στις εξαγωγές, το εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο αυξάνεται αρνητικά .
Ακόµη, ο πρωτογενής τοµέας χαρακτηρίζεται «ως τοµέας ‘έντασης εργασίας’, µε
χαµηλή προστιθέµενη αξία, ποιότητα, ενσωµατωµένη γνώση και εξειδίκευση των
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περιεκτικά τη φυσιογνωµία του πρωτογενή τοµέα και τις συνέπειες των χρόνιων και
επίµονων διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα για τα οποία γίνεται αναφορά στη
συνέχεια.
Η οικονοµική κατάσταση του τοµέα µπορεί να αποτυπωθεί µε τα εξής
χαρακτηριστικά στοιχεία:
Οικονοµική Κατάσταση του Αγροτικού Τοµέα
Τοµέας έντασης εργασίας, µε
•

χαµηλή προστιθέµενη αξία

•

χαµηλή ποιότητα παραγόµενων προϊόντων

Ανταγωνιστικότητα στον Πρωτογενή τοµέα
Η χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα συνιστά
ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό του τοµέα που εµµένει παρά την εφαρµογή των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η συνέπεια της χαµηλής ανταγωνιστικότητας
εκδηλώνεται στις σχετικά υψηλότερες τιµές σε σύγκριση µε τις τιµές των
εισαγοµένων προϊόντων και γενικά σε σύγκριση µε τις διεθνείς τιµές, µε επιπτώσεις
στη ζήτηση, στο ισοζύγιο εξαγωγών – εισαγωγών γεωργικών προϊόντων

και,

φυσικά, στα εισοδήµατα του πρωτογενούς τοµέα. Οι παράγοντες που καθορίζουν
τη χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο
στα ακόλουθα:

•

περιορισµοί που τίθενται από τη γεωφυσική κατάσταση της χώρας και τους
περιορισµένους φυσικούς πόρους

•

το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων το οποίο µε 4,8 Ha ανά
εκµετάλλευση βρίσκεται σε τεράστια απόκλιση από τα 15,8 Ha ανά
εκµετάλλευση στην Ε.Ε. των 25.

•

η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων κατά µέγεθος που καταδεικνύει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους (76,1%) ανήκουν στην κλάση µεγέθους (0-5)
ενώ µόλις το 0,8% ανήκουν στην κλάση µεγέθους (>50 Ha).

•

η κυριαρχία των προσωπικών ή οικογενειακής µορφής εκµεταλλεύσεων
(99,9%) και µόνο 0,1% στις εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής.

•

οι αδυναµίες των αγροτικών συνεταιρισµών που συνιστούν τις βασικές
θεσµικές δοµές στήριξης του πρωτογενή τοµέα να διαδραµατίσουν πιο
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και στη διάθεση και εµπορία των προϊόντων.
•

η ηλικιακή διάρθρωση των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπου
η τιµή του δείκτη «ποσοστό αγροτών ηλικίας <35 σε σχέση µε τους αγρότες
ηλικίας >55» για το έτος 2003 ήταν 0,13 µε όχι αισιόδοξη προοπτική
αναστροφής της κατάστασης αυτής αφού το 40% των απασχολουµένων στη
γεωργία είναι πάνω από 55 ετών.

•

το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων στον τοµέα (69,5%
απόφοιτοι δηµοτικού, 14,3% µε µερικές τάξεις του δηµοτικού ή χωρίς καµιά
εκπαίδευση, 15% απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης και µόλις το 1,2%
απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

•

το χαµηλό ποσοστό καταρτιζόµενων αγροτών και η αδυναµία πρόσβασης
σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η σηµασία του εν λόγω παράγοντα είναι
ιδιαίτερα µεγάλη ενόψει της επείγουσας ανάγκης στροφής της παραγωγής
σε βιολογικές καλλιέργειες, της διαφοροποίησης, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της υιοθέτησης καινοτοµιών.

•

η καινοτοµία, τόσο µε την έννοια της παραγωγής τεχνογνωσίας όσο και µε
την έννοια της διάχυσης και της µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η σχετική έρευνα
είναι ανεπαρκής ποσοτικά και ποιοτικά και οι µηχανισµοί σύνδεσης των
όποιων αποτελεσµάτων της µε την παραγωγή είτε απουσιάζουν είτε είναι
ανεπαρκείς.

Είναι φανερό ότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, περιορισµοί και αδυναµίες
µπορούν να ταξινοµηθούν σε «ανελαστικά» τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη
αντίσταση στη µεταβολή παρά τις παρεµβατικές πολιτικές και τα «ελαστικά» η
µεταβολή των οποίων παρότι δυσχερής, εντούτοις επηρεάζεται περισσότερο από
τις παρεµβατικές πολιτικές και είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί πιο αποτελεσµατικά
εφόσον διατεθούν οι αναγκαίοι γι’ αυτό πόροι και υπάρξει ο ανάλογος σχεδιασµός.
Η διάκριση αυτή επηρεάζει την κατεύθυνση και την έµφαση των επί µέρους
επιλογών και επιχειρησιακών στόχων. Στην πρώτη κατηγορία θα µπορούσαν να
ταξινοµηθούν τα πρώτα τέσσερα σηµεία και στη δεύτερη τα επόµενα πέντε.
Παραγωγή στον Πρωτογενή τοµέα-Τάσεις
Στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση της παραγωγής, σε ένα πρώτο επίπεδο,
είναι η σύνθεση της τελικής αξίας της παραγωγής.. Η σχέση φυτικής / κτηνοτροφικής
παραγωγής είναι 3:1 υπέρ της φυτικής ως προς την αξία των παραγόµενων
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τόσο ως προς την κατανοµή των πόρων όσο και ως προς την κατεύθυνση της
έρευνας, της καινοτοµίας, της κατάρτισης, ως προς τις δράσεις κλπ.
Η κατεύθυνση που προτείνεται όσον αφορά τον προσανατολισµό της παραγωγής
είναι: για τη φυτική παραγωγή, η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και µη εδώδιµων
(βιοκαύσιµα, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφικά φυτά, λαχανικά της υπαίθρου) και για
τη ζωική παραγωγή η βιολογική κτηνοτροφία σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό
των εκµεταλλεύσεων ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας. Συναφώς επισηµαίνεται η
ικανοποιητική µέχρι τώρα εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής
κτηνοτροφίας και η ύπαρξη κατάλληλων εδαφοκλιµατικών συνθηκών για περαιτέρω
ανάπτυξη. Γενικότερα, υποδεικνύονται µέθοδοι παραγωγής χαµηλού κόστους,
περιβαλλοντικά φιλικές και κοινωνικά αποδεκτές.

Αγροδιατροφικός τοµέας
Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει ο εν λόγω κλάδος όσον αφορά την
παραγωγικότητα, την οργάνωση, την τεχνολογία, την προστιθέµενη αξία και γενικά
την αναπτυξιακή προοπτική, είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναµικό
κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Το ότι απασχολεί 124 χιλιάδες εργαζοµένους και
περιλαµβάνει 17.000 περίπου µικρές επιχειρήσεις οικοτεχνικού ή βιοτεχνικού τύπου
στις αγροτικές κυρίως περιοχές της χώρας αναδεικνύει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο
του εν λόγω κλάδου και ταυτόχρονα υπογραµµίζει τις περαιτέρω δυνατότητες
ανάπτυξής του. Οι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης επισηµαίνονται και από το
γεγονός ότι τα ισοζύγια εµπορίου στους διάφορους υποκλάδους (κρέατος,
πουλερικών, αυγών, µελιού, ζωοτροφών, ) είναι έντονα αρνητικά και εποµένως τα
περιθώρια για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό µεγάλα και υπαρκτά. Άλλωστε ο
δυναµισµός αυτό έχει φανεί και από την µέχρι σήµερα πορεία απορρόφησης των
πόρων του τρέχοντος «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει τις ίδιες χρόνιες εγγενείς αδυναµίες και προβλήµατα
όσον αφορά στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την
τυποποίηση και την εµπορία. Ιδιαίτερα

υπογραµµίζεται η µεγάλη συγκέντρωση

που παρουσιάζεται στον κλάδο αφού, σύµφωνα µε την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης, ένας αριθµός 200 περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της
παραγωγής και του µεριδίου της αγοράς. Είναι φανερό ότι τα πιο έντονα και
πιεστικά προβλήµατα από τα προαναφερθέντα αντιµετωπίζουν οι µικρές και πολύ
9

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------µικρές µονάδες και εποµένως είναι αυτές που κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα
έχουν ανάγκη στήριξης µέσω του Προγράµµατος.

Περιβαλλοντική κατάσταση (Βιοποικιλότητα, Υδατικοί πόροι, Κλιµατικές
αλλαγές)
H διαπίστωση ότι η «Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του
πολυποίκιλου ανάγλυφου είναι από τις πλουσιότερες χώρες σε όλα τα συστατικά
που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα» - φυτικά είδη, θηλαστικά, πουλιά, φυλές
αγροτικών ζώων, είδη ιχθυοπανίδας κλπ – σε συνδυασµό µε την προϊούσα
υποβάθµιση του περιβάλλοντος (γης, ατµόσφαιρας υδάτων) και τις αυξανόµενες
απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής
προστασίας, παρέχει το πλαίσιο για την εντατικοποίηση των παρεµβάσεων και την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των προληπτικών πολιτικών και των κατασταλτικών
µηχανισµών του κράτους στο ευαίσθητο αυτό πεδίο.

Η αναφορά στον αριθµό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), των Τόπων
Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), στην έκταση των περιοχών Natura και γενικά η
αναφορά στις προστατευόµενες περιοχές υπό οποιαδήποτε µορφή, ενώ ασφαλώς
απεικονίζει µια καταρχήν φροντίδα για το περιβάλλον σε θεσµικό επίπεδο δεν είναι,
ωστόσο, οπωσδήποτε επαρκής για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης στις εν
λόγω περιοχές. Ενδεχοµένως, µια εκτίµηση για την αποτελεσµατικότητα της
προστασίας και των παρεµβάσεων -έστω σε γενικές γραµµές- θα συντελούσε
στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας προς την ανωτέρω κατεύθυνση.

Γενικότερα, πάντως, εκτός από την πλούσια βιοποικιλότητα σε όλες της τις
συνιστώσες, άλλος θετικός παράγοντας για το περιβάλλον είναι η διατήρηση της
φυσιογνωµίας της υπαίθρου από την ύπαρξη ποικίλων δραστηριοτήτων γύρω από
τη γεωργία και τον αγροτικό τοµέα γενικότερα.
Όµως, οι αρνητικές εξελίξεις και οι αυξανόµενοι κίνδυνοι είναι που αρχίζουν πλέον
να συσσωρεύονται και να αλλοιώνουν την εικόνα. Ειδικότερα, η εγκατάλειψη
µεγάλων εκτάσεων γης (κυρίως στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές), η
συνακόλουθη διάβρωση και ερηµοποίηση, η οικοπεδοποίηση γεωργικής γης, η
εντατική γεωργία και η υπερβόσκηση, η µείωση των δασικών εκτάσεων λόγω
πυρκαγιών, η µη ορθολογική διαχείριση των κάθε τύπου αποβλήτων, συνιστούν
µείζονες απειλές και κινδύνους που παραπέµπουν στην ενεργοποίηση όλων των
µορφών παρέµβασης, στην ανάγκη για εντοπισµό των κρίσιµων δράσεων, τρόπων
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αυτής.

Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές
Η ειδικότερη ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης στις αγροτικές περιοχές
αναφέρεται στην παραγωγική διάρθρωση, τα εισοδήµατα, τα δηµογραφικά στοιχεία,
την

απασχόληση,

τις συγκοινωνιακές υποδοµές και υποδοµές υγείας και

εκπαίδευσης ώστε να προκύψει το επίπεδο της ποιότητας ζωής και η φυσιογνωµία
της οικονοµίας των εν λόγω περιοχών που καλύπτουν, από άποψη έκτασης, το 97%
του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.
Η ανάλυση θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε εντοπισµό των περιοχών εκείνων που
αντιµετωπίζουν σήµερα και εκείνων που πρόκειται να αντιµετωπίσουν στο άµεσο
µέλλον εντονότερα προβλήµατα ανισοτήτων, υστέρησης και φθίνουσας ανάπτυξης,
ιδιαίτερα µετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή
αναµένεται να έχει, πρώτιστα, στις περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού, καπνού,
ζαχαροτεύτλων κλπ.
Όσον αφορά στο κρίσιµο θέµα της απασχόλησης, στο ΠΑΑ 2007-2013, η περιγραφή
στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που αφορά στην απασχόληση στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις καθώς επίσης και στην πολυαπασχόληση των γεωργοκτηνοτρόφων
έχρηζε ορισµένων διευκρινήσεων/διορθώσεων προκειµένου να αποδοθεί ορθότερα η
πραγµατική κατάσταση. Οι διορθώσεις ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα µετά από
την υποβολή σχετικής τεκµηρίωσης του Συµβούλου.

ΙΙ.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Οι διαγνωσµένες ανάγκες όπως προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά και από τα
προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

Ανάγκες

•

να ενισχυθεί η πολυαπασχόληση και ο αγροτουρισµός

•

να αναβαθµιστεί η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η κατά κεφαλή ακαθ. προστ. αξία στον πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των παραγόµενων προϊόντων

•

να µεταβληθεί η διάρθρωση της φυτικής παραγωγής, να αναπτυχθεί η
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------βιολογική γεωργία και η παραγωγή ενεργειακών φυτών
•

να αναπτυχθεί η βιολογική κτηνοτροφία

•

να µεταβληθεί η σχέση φυτικής / ζωικής παραγωγής προς όφελος της
δεύτερης

•

να αυξηθεί το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων

•

να µειωθεί ο κατακερµατισµός του κλήρου

•

να καταστούν πιο αποτελεσµατικοί οι συλλογικοί φορείς των αγροτών

•

να εξυγιανθεί το κύκλωµα διακίνησης και εµπορίας

•

να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού

•

να

βελτιωθεί

η

συµβουλευτική

και

τεχνική

υποστήριξη

των

παραγωγών
•

να γίνουν αποτελεσµατικότεροι οι έλεγχοι του δηµοσίου όσον αφορά
το περιβάλλον, την προστασία του καταναλωτή, την ποιότητα των
προϊόντων,

•

να ενισχυθεί η συµβολαιακή γεωργία

•

να

παραχθούν

οι

απαιτούµενες

υποδοµές

όσον

αφορά

τις

συγκοινωνίες, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό, κυρίως στις
ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
•

να συγκρατηθεί ο πληθυσµός στην ύπαιθρο χώρα και να αναχαιτιστεί η
αστυφιλία

•

να

γίνουν

οικονοµικά

βιώσιµες

οι

µικρές

επιχειρήσεις

του

αγροδιατροφικού τοµέα
•

να µεταβληθεί θετικά η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων στη
γεωργία

•

να βρεθούν νέες αγορές στο εξωτερικό και να εδραιωθούν οι
υφιστάµενες

Οι ανάγκες αυτές δεν υπάρχουν οµαδοποιηµένες και καταγραµµένες στο κείµενο
του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά προκύπτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που
παρατίθεται σε αυτό. Οι βαρύτητες που δίνονται στα διάφορα Μέτρα αποτελούν
ουσιαστικά την ιεράρχηση των αναγκών.
Οι εν λόγω ανάγκες, οδηγούν στον καθορισµό των προγραµµατικών στόχων,
δηλαδή, των Στρατηγικών και των Ειδικών στόχων, µε προϋπολογισµούς
(ποσοτικοποίηση) και χρονικό προγραµµατισµό.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΙΙ.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Μετά τη συγγραφή του πρώτου κειµένου του ΠΑΑ 2007-2013, ο Σύµβουλος για την
εκ των προτέρων αξιολόγηση, σε συνεργασία µε στελέχη της ΕΥ∆ επανεξέτασαν και
αναδιαµόρφωσαν την ανάλυση SWOT, έτσι ώστε να αποτυπώνει µε ποιο
αποτελεσµατικό τρόπο τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν.
Ο πίνακας της SWOT συνοψίζει και οµαδοποιεί τα κρίσιµα θέµατα στα οποία το
πρόγραµµα πρέπει να στηριχθεί. Τα ισχυρά σηµεία, τα αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρίες
και οι απειλές καταγράφονται µε τρόπο που αποτυπώνει την πραγµατικότητα που
καταδεικνύει τόσο η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση όσο και η γνώση του Συµβούλου
(της ex ante ) για τα προβλήµατα και τις προοπτικές του πρωτογενή τοµέα και του
αγροτικού χώρου.

Η επιλεχθείσα στρατηγική οδηγεί στην αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων, στην
αντιµετώπιση των αδυναµιών και στην εκµετάλλευση των ευκαιριών. Η πρόληψη
πιθανών κινδύνων αντιµετωπίζεται έµµεσα από την επιδίωξη της στρατηγικής να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει το περιβάλλον µε την εφαρµογή
του µοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης στις
αγροτικές περιοχές και να διαφοροποιήσει την οικονοµική τους δραστηριότητα.

ΙΙ.4 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Κατά την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο 2000-2006 συγχρηµατοδοτήθηκαν από το
ΕΓΤΠΕ συνολικά παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονταν στα ακόλουθα Προγράµµατα:
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου, 2000-2006», (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)

•

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη», (ΕΠΑΑ)

•

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 διοικητικών Περιφερειών
της Ελλάδας, ΠΕΠ

•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Με βάση τα υφιστάµενα στοιχεία παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των παρεµβάσεων, καθώς επίσης και στοιχεία από τις
Ενηµερώσεις των Ενδιάµεσων Αξιολογήσεων των παραπάνω Προγραµµάτων
πραγµατοποιείται µια αποτίµηση των µέχρι σήµερα αποτελεσµάτων και επιπτώσεων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η αποτίµηση αυτή αναλυτικά παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 3.4 «Επιτεύγµατα της
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου» της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης.
Η πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων
της προηγούµενης Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 θα καταστεί δυνατή µετά
την ολοκλήρωση τους, στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης.

ΙΙΙ.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝEΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΙΙΙ.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ
Αξιολόγηση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του ΠΑΑ
Όπως παρουσιάζεται στο σχετικό κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 «Η συνολική
στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων
Γενικών Στρατηγικών στόχων:

Γενικός Στρατηγικός στόχος 1: ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα
Γενικός Στρατηγικός στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
διαχείριση των φυσικών πόρων
Γενικός Στρατηγικός στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας

Γενικός Στρατηγικός στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης
Leader
Για κάθε έναν από τους ανωτέρω Γενικούς Στρατηγικούς στόχους έχουν τεθεί
επιµέρους στόχοι. Οι Ειδικοί αυτοί στόχοι εξετάστηκαν σε πρώτη φάση από το
Σύµβουλο (της ex ante αξιολόγησης) και διαπιστώθηκε ότι αποτελούν γενικά
εύστοχες επιλογές µε ορισµένες όµως αστοχίες (είτε ως προς τη διατύπωση είτε ως
προς το βαθµό συµβολής τους στην επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων). Στη
συνέχεια και σε συνεργασία µε την Υπηρεσία αναδιατυπώθηκαν οι επιµέρους στόχοι
οι οποίοι οδηγούν θεµατικά σε επιµέρους Μέτρα.
Σε ειδικό διάγραµµα στην έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης αποτυπώνεται ο
βαθµός συσχέτισης µεταξύ των Γενικών Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα το επίπεδο συνέπειας των Ειδικών στόχων
µπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού µετά την αναδιαµόρφωση µόνο
δύο παρουσιάζουν µέτρια συσχέτιση ενώ στην πρώτη έκδοση της στρατηγικής
υπήρξαν κάποιες αστοχίες.
Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του
ΠΑΑ 2007-2013 κατασκευάστηκε η µήτρα συνάφειας στην οποία παρουσιάζονται οι
συσχετίσεις των Αξόνων µε τους Ειδικούς Στόχους.
Στον Άξονα 1, τα Μέτρα που αφορούν στην Εγκατάσταση νέων γεωργών,
Εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και Βελτίωση και ανάπτυξη της
υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της
δασοκοµίας συντελούν στην εξυπηρέτηση περισσότερων ταυτόχρονα στόχων.
Αθροιστικά τα Μέτρα (δηλ. ο Άξονας) συνεισφέρουν κυρίως στην επίτευξη των
στόχων που αφορούν στη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης, στην αναδιάρθρωση
και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την
προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις.
Στον Άξονα 2 σχεδόν όλα τα Μέτρα συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση
περισσότερων

στόχων

ενώ

αθροιστικά

αυξηµένη

συγκέντρωση

των

Μέτρων

παρουσιάζουν οι στόχοι που αφορούν στη µείωση της επιβάρυνσης των
περιβαλλοντικών

πόρων

(του

φυσικού

περιβάλλοντος)

από

την

γεωργική

δραστηριότητα και στην αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης, διατήρηση
της βιοποικιλότητας και διατήρηση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Στον Άξονα 3, τα Μέτρα ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες,
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς και Απόκτηση δεξιοτήτων και
εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση και των δύο στόχων ενώ αθροιστικά οι
στόχοι ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό Μέτρων.
Τέλος, στον Άξονα 4, τα Μέτρα που αφορούν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση όλων των στόχων, ενώ αθροιστικά οι στόχοι
ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό Μέτρων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνάφεια της στρατηγικής µε την ανάλυση SWOT

Στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 παρουσιάζεται µε αποτελεσµατικό και συνοπτικό
τρόπο η συνάφεια της επιλεχθείσας στρατηγικής µε την ανάλυση SWOT.
Η ανάλυση οµαδοποιεί τα δεδοµένα της SWOT σε δεδοµένα εσωτερικού
περιβάλλοντος (δυνατά και αδύνατα σηµεία) και εξωτερικού περιβάλλοντος

(ευκαιρίες και απειλές ) της χώρας.
Προκειµένου να διερευνηθεί η συνάφεια SWOT και στρατηγικής, κατασκευάστηκε
σχετική µήτρα που στην οποία παρουσιάζονται τα Μέτρα τα οποία µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο αξιοποιούν τα ευρήµατα της SWOT. Παρουσιάζονται δηλ. τα Μέτρα
που αξιοποιούν τα ισχυρά σηµεία, εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες, αντιµετωπίζουν τα
αδύνατα σηµεία και προλαβαίνουν τις απειλές.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι σε κάθε σηµείο της SWOT (ισχυρό, αδύνατο,
ευκαιρία, κίνδυνο) το ΠΑΑ παρεµβαίνει κατά µέσο όρο (ανά οµάδα σηµείων: όπως
παρουσιάζεται η σχετική οµαδοποίηση στη SWOT) µε 5 έως 12 Μέτρα. Αυτό
αποτελεί το κρισιµότερο στοιχείο του Προγράµµατος επειδή υποδηλώνει ότι µε την
επιλεχθείσα στρατηγική κάθε ανάγκη, κάθε πρόβληµα, κάθε πλεονέκτηµα και κάθε
κίνδυνος αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα µε περισσότερα του ενός Μέτρα γεγονός που
αναµένεται να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα αυτής της στρατηγικής.
Παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι, δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στην αποτελεσµατική κατανοµή τους έτσι ώστε να καλυφθούν στο µέγιστο
δυνατό βαθµό οι υπάρχουσες ανάγκες. Κάποια σηµεία διαφαίνεται ότι δεν
αντιµετωπίζονται αλλά αυτό γίνεται είτε γιατί δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του ΠΑΑ
(π.χ. οι περιορισµένοι πόροι της ΕΕ για τη γεωργία), είτε γιατί αφορούν παράλληλες
λειτουργικού χαρακτήρα παρεµβάσεις (π.χ. η συµβολαιακή γεωργία δεν απαιτεί
πόρους αλλά ενηµέρωση που γίνεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) που αναλαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές.

Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυµπληρωµατικότητας των
προτεραιοτήτων
Για τη διερεύνηση της σχέσης και αλληλοσυµπληρωµατικότητας των προτεραιοτήτων
ο Σύµβουλος κατάρτισε ειδική µήτρα συσχετίσεων στην οποία βαθµολογήθηκε η
συσχέτιση µεταξύ Μέτρων και Αξόνων.
Ο βαθµός αυτός υπολογίστηκε για το πρόγραµµα συνολικά σε 53% και κρίνεται
ικανοποιητικός. Το ποσοστό αυτό σηµαίνει ότι το 53% των Μέτρων συνδέονται
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------µεταξύ τους µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο. Το 72% των Μέτρων παρουσιάζει συνάφεια
πάνω από 50% ενώ το 89% παρουσιάζει συνάφεια πάνω από 30%.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα παρουσιάζει
ολοκληρωµένο και όχι αποσπασµατικό χαρακτήρα και ότι η επιδίωξη επίτευξης των
τεθέντων στόχων σχεδιάστηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο.
Σε επίπεδο Αξόνων, ο Άξονας 1 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση (µέσος όρος
των συσχετίσεων κάθε µέτρου) µε 64% και τη µικρότερη ο Άξονας 4, µε ποσοστό
48%. Η συσχέτιση του Άξονα 4 παρά το γεγονός ότι κρίνεται ικανοποιητική είναι
χαµηλότερη από τους άλλους εξαιτίας του συγκεκριµένου χαρακτήρα του (τα Μέτρα
δηλ. του Άξονα συσχετίζονται κυρίως µεταξύ τους και λιγότερο µε τα Μέτρα των
άλλων Αξόνων).

Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «µείγµατος πολιτικής»
Η προτεινόµενη στρατηγική συνιστά το αποτέλεσµα της ανάλυσης της υφιστάµενης
κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που οριοθετεί και προσδιορίζει
τις αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού χώρου.
Ο Καν. (ΕΚ) 1698/2005, η ΚΑΠ, το ΕΣΣΑΑ, το ΕΣΠΑ, οι Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αγροτική Ανάπτυξη, η Στρατηγική Λισσαβόνας
κ.λ.π. συνιστούν το περιβάλλον εντός του οποίου πρέπει να διαµορφωθεί η
σχεδιαζόµενη στρατηγική.
Το σύνολο των Μέτρων του Προγράµµατος συνιστά ένα κατάλληλο µείγµα πολιτικής.
Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από την αναγκαία συγκέντρωση των πόρων
προκειµένου να υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στους Στρατηγικούς
Στόχους, ενώ παράλληλα διαχέει πόρους σε πολλά Μέτρα έτσι ώστε να
διασφαλίζονται

ευρύτερες

παρεµβάσεις

στο

πλαίσιο

του

διαθέσιµου

προϋπολογισµού.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων
Η ύπαρξη ανειληµµένων υποχρεώσεων αφενός και αφετέρου η ύπαρξη δυσεπίλυτων
προβληµάτων στον πρωτογενή τοµέα καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση κάποιων
Μέτρων τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση
της πληθυσµιακής πυραµίδας και στην πολυαπασχόληση έτσι ώστε να καταστεί
δυνατή η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος.
∆εν είναι εφικτός στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης ο προσδιορισµός των
απαιτούµενων επιπλέον πόρων. Εκείνο όµως που θα µπορούσε να ειπωθεί µε
βεβαιότητα είναι ότι οι δράσεις για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και οι
δράσεις προσέγγισης Leader θα έπρεπε να αυξηθούν σηµαντικά γιατί προσφέρουν
συµπληρωµατικές/εναλλακτικές

πηγές

απασχόλησης

και

εισοδήµατος

στους

κατοίκους των αγροτικών περιοχών.
Η ύπαρξη και άλλων προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν δράσεις στον αγροτικό
χώρο, όπως π.χ τα ΠΕΠ, συµπληρώνει τους απαιτούµενους πόρους, και βελτιώνει
το ύψος των αναµενόµενων επιπτώσεων στην απασχόληση.

ΙΙΙ.2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ / ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των
στρατηγικών και προτεραιοτήτων που επελέγησαν
Οι κίνδυνοι κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος µπορούν να οµαδοποιηθούν σε
δύο κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Κίνδυνοι αστοχίας της στρατηγικής
Κατηγορία 2: ∆ιαχειριστικοί Κίνδυνοι

Η πρώτη κατηγορία κινδύνων οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης ορισµένων στόχων
λόγω είτε των διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα και του αγροτικού χώρου είτε
της µορφολογίας του εδάφους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αγροτικού
χώρου.
Σε σχετικό διάγραµµα βαθµολογήθηκε η πιθανότητα επέλευση κινδύνων σε επίπεδο
Γενικών και Ειδικών Στόχων.

Η αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη ενώ η
εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας στις περιοχές που αφορά για να έχει αποτέλεσµα
πρέπει να προκύπτει µετά από εξειδικευµένη µελέτη και όχι ως έκφραση επιθυµίας
γενικά.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δεύτερη κατηγορία κινδύνων οφείλεται τόσο σε αντικειµενικούς λόγους (αδυναµία
ακριβούς πρόβλεψης των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων) όσο και σε
υποκειµενικούς (έλλειψη κατάλληλης υποδοµής και οργάνωσης).
Τα προβλήµατα αυτής της κατηγορίας εστιάζονται κυρίως σε δύο κατευθύνσεις.
Η µία κατεύθυνση αφορά στο µεγάλο αριθµό υποέργων που πρέπει να
αξιολογηθούν, να ενταχθούν και να παρακολουθηθούν από τις κεντρικές υπηρεσίες.
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην έλλειψη ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου
πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης.
Το γεγονός της έλλειψης του πληροφοριακού συστήµατος και του µεγάλου
αναµενόµενου όγκου έργων/υποέργων προς ένταξη, αποτελεί υψηλό παράγοντα
κινδύνου.
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΠΑΑ αποτελεί ένα σύνολο Μέτρων τα οποία
κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16
προγραµµάτων

(Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, Έγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης,
δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΓΤΠΕ στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων,

Επιχειρησιακό.

Πρόγραµµα

Κοινοτικής

πρωτοβουλίας Leader +).

Ανάλυση των µεθόδων ελαχιστοποίησης των κινδύνων
Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, ανάγεται στην εφαρµογή
ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης/διαχείρισης του Προγράµµατος µε τη
χρήση των κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης.
Αυτό που διαφαίνεται από τις συζητήσεις µε του αρµοδίους για την κατάρτιση του
ΠΑΑ, η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων εστιάζεται στην διαµόρφωση
µηχανισµών έγκαιρης αντιµετώπισης προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά το
παρελθόν.
Η ενδεχόµενη εκχώρηση διαχειριστικών αρµοδιοτήτων για ορισµένα Μέτρα σε
περιφερειακές υπηρεσίες αποτελεί θετική ενέργεια γιατί θα αναλάβουν χειριστές µε
προϋπάρχουσα εµπειρία ενώ παράλληλα θα αποδεσµευτούν οι κεντρικές υπηρεσίες
από αυξηµένο φόρτο εργασίας.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.0 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
IV.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς 2007-2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθορίζει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις
της χώρας για την περίοδο 2007-20013.
Στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) η στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος υλοποιείται µέσω των Αξόνων που είναι:

-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Από τον πίνακα που καταρτίστηκε για τη διερεύνηση του ΠΑΑ µε το ΕΣΠΑ,
προέκυψε ότι κάθε προτεραιότητα του ΠΑΑ συσχετίζεται µε τουλάχιστον µία από τις
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό βαθµό συσχέτισης των
στρατηγικών των δύο προγραµµάτων.

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων

Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2005-2008, είναι σύµφωνο µε τις κατευθύνσεις του Συµβουλίου του
2005, (COM 2005/141) εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας, σύµφωνα
µε τις ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κατευθύνσεις, επιλογές, κατηγορίες Μέτρων και δράσεων του ΕΠΜ έχουν πλήρως
και ρητά ενσωµατωθεί τόσο γενικά στους 4 Άξονες όσο και ειδικότερα σε κατάλληλα
Μέτρα και δράσεις που ρητά διαλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013. Εποµένως η
συσχέτιση των δύο εγγράφων είναι άµεση, η συµβατότητα πλήρης και η
λεπτοµερέστερη εξειδίκευση υπακούει στις ειδικές ανάγκες και προβλήµατα του
γεωργικού τοµέα πάντα όµως στο πλαίσιο των κοινών κεντρικών επιλογών.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε πίνακα που διαµορφώθηκε για τη διερεύνηση του βαθµού συνάφειας µεταξύ των
Αξόνων του ΕΠΜ και του ΠΑΑ εµφανίζεται υψηλός βαθµός συσχέτισης όλων των
Αξόνων.

Συνάφεια του ΠΑΑ µε το ΕΣΣΑΑ 2007-2013
Όλοι οι στόχοι του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 έχουν ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ 2007 -2013. ∆εν
πρόκειται δηλ. για συσχέτιση αλλά για ταύτιση. Επίσης, διάφορα στοιχεία της
ανάλυσης του ΕΣΣΑΑ µε βάση τα οποία διαµορφώθηκε η προτεινόµενη στρατηγική
έχουν ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ. Το ΕΣΣΑΑ αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του
Προγράµµατος.

IV.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
Η νέα ΚΑΠ εισάγει ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις πολιτικές των
προηγούµενων περιόδων. Για πρώτη φορά υιοθετείται η υποχρέωση της ‘πολλαπλής
συµµόρφωσης’ και εισάγονται τα λεγόµενα ‘δικαιώµατα ενίσχυσης’ αποδεσµεύοντας
τις πληρωµές από την παραγωγή. Προβλέπει ακόµα σταδιακή προσαρµογή στις
ενισχύσεις, ώστε να εξασφαλισθούν πόροι που θα χρηµατοδοτήσουν δράσεις για την
ανάπτυξη της υπαίθρου, µε την εφαρµογή συγκεκριµένων συντελεστών µείωσης από
2005-2012 (διαφοροποίηση).

Αποτυπώνοντας σε κατάλληλο πίνακα τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους της ΚΑΠ
και του ΠΑΑ 2007-2013 παρατηρείται ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση Στο πνεύµα,
ακριβώς της νέας ΚΑΠ είναι τα Μέτρα και οι δράσεις για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισµό, την ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων, η αναβάθµιση των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών για παραγωγή µε προσανατολισµό στις
αγορές κλπ.

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΚΓΑΑ)
Σε πίνακα που καταρτίστηκε για την αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε τις
ΣΚΓΑΑ αποτυπώθηκαν οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της
Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, και οι Άξονες, οι Οµάδες Μέτρων
και τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκείνο το οποίο προκύπτει από την ανάγνωση της µήτρας συσχέτισης είναι ότι κάθε
µέτρο συσχετίζεται µε κάποια από τις ΣΚΓΑΑ, καθώς επίσης ότι κάθε Άξονας
συσχετίζεται µε µία από τις ΣΚΓΑΑ.

Αξιολόγηση της συµβολής της στρατηγικής στους στόχους της Λισσαβόνας
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε το 2000 από τους Ευρωπαίους ηγέτες,
ακολουθώντας την απελευθέρωση των αγορών και το άνοιγµα των συνόρων των
ευρωπαϊκών κρατών.
Σε Πίνακα συσχετίσεων αποτυπώθηκαν οι Στόχοι που αποφασίστηκαν στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας και συµπληρώθηκαν ακολούθως στο
Γκέτεµποργκ και τη Βαρκελώνη και οι Άξονες Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2007-2013 µε
τα σχετικά Μέτρα.
Οι στόχοι που υιοθετήθηκαν αποτελούν αντικείµενο των πολιτικών που εφαρµόζονται
για το σύνολο των τοµέων της οικονοµίας. Εποµένως το ΠΑΑ δεν µπορεί να καλύπτει
το σύνολο αυτών των στόχων. Εν τούτοις 18 από τα 34 Μέτρα του Προγράµµατος
συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων ενώ 9 από αυτά συνεισφέρουν στην
επίτευξη περισσότερων του ενός στόχων.

IV.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως παρατηρείται, σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης, το ΠΑΑ έχει λάβει
αποφασιστικά υπόψη του τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις
καθώς και τις γενικότερες εθνικές πολιτικές και τις έχει ενσωµατώσει στις ρυθµίσεις
του, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων όσο και σε χαµηλότερο
επιχειρησιακό επίπεδο.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους κοινό τόπο
τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών επιλογών πολιτικής αποτελούν η
ανταγωνιστικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα
ζωής, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Έτσι, οι
στρατηγικές προτεραιότητες του ΠΑΑ (Άξονες)

αντανακλούν ή µάλλον

ενσωµατώνουν, κυριολεκτικά, τις εν λόγω επιλογές. Ίδια υψηλή συσχέτιση
παρουσιάζει το ΠΑΑ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για
την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, τις Βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής του ΕΣΠΑ
και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μπορεί, εποµένως, να γίνει αποδεκτό ότι είναι εµφανής η συνέπεια του ΠΑΑ 20072013 µε τις γενικότερες και τις ειδικότερες κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και η
συµβολή του στους σχετικούς στόχους.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
V.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΑΑ

Τα σχετικά κοινοτικά έγγραφα καθορίζουν ένα πλέγµα δεικτών που θα πρέπει να
περιληφθούν στο ΠΑΑ 2007-2013.
Το πρόγραµµα ενέταξε στο περιεχόµενό του αυτούς τους δείκτες. Οι δείκτες
αποτελούν τα εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης διαφόρων µεγεθών.
Η υπηρεσία υπολόγισε το σύνολο των δεικτών εκροών (επιδόσεων) και το σύνολο
των λοιπών δεικτών που δεν αφορούν προστιθέµενη αξία κα απασχόληση.
Ο Σύµβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης εφαρµόζοντας την ανάλυση
εισροών-εκροών υπολόγισε τους δείκτες που αφορούν οικονοµικά µεγέθη και
απασχόληση.
Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013.
Το σύνολο του Προγράµµατος πλην της τεχνικής βοήθειας παρακολουθείται µέσω
δεικτών.

V.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το σύνολο του Προγράµµατος παρακολουθείται από δείκτες. Οι δείκτες αυτοί
επιλέχθηκαν µε βάση το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και
προέρχονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής.
Όσον αφορά στους δείκτες επιδόσεων, οι εκτιµήσεις των τιµών στόχου έγιναν µε
βάση µοναδιαία κόστη, όπου αυτά υπήρχαν, τα οποία σταθµίστηκαν µε βάση την
εµπειρία του κάθε χειριστή του αντίστοιχου µέτρου.
Όσον αφορά στους δείκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (όπου αφορούν
οικονοµικά στοιχεία ή στοιχεία απασχόλησης) η εκτίµηση των τιµών στόχου έγινε µε
βάση το υπόδειγµα εισροών-εκροών, στο οποίο εκτιµώνται οι διακλαδικές σχέσεις σε
58 κλάδους. Η πραγµατοποιούµενη δαπάνη διαχέεται στους κλάδους αυτούς
παράγοντας προϊόν το οποίο για να παραχθεί απαιτεί µονάδες εργασίας. Με βάση
αυτή τη λογική της µεθόδου, υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής, στην ακαθάριστη και καθαρή προστιθέµενη αξία, στην απασχόληση.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------∆υσκολία υπάρχει, λόγω έλλειψης δεδοµένων, για τον υπολογισµό ορισµένων
δεικτών που αφορούν στη βιοποικιλότητα.

V.3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Το πλέγµα των δεικτών που χρησιµοποιούνται αξιολογείται ως κατάλληλο για την
παρακολούθηση των ποσοτικοποιηµένων στόχων.
Οι µεθοδολογίες/τεχνικές υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των
στόχων (που παρακολουθούνται από αντίστοιχους δείκτες) παρέχουν ικανοποιητικό
βαθµό ασφάλειας και αξιοπιστίας για την εφικτότητα επίτευξής τους.
Ο Σύµβουλος εκτιµά ότι, δεδοµένης της ύπαρξης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
κρίνεται σκόπιµη και η διαµόρφωση ενός δείκτη που θα παρακολουθεί τις αντίστοιχες
µεταβολές. Παρά το ότι είναι δύσκολη η εφαρµογή του δείκτη για να µετρά τις
επιπτώσεις από το συγκεκριµένο µόνο πρόγραµµα, η παρακολούθηση για το σύνολο
της χώρας θα δίνει µία εικόνα της γενικότερης πορείας που άλλωστε είναι και το
ζητούµενο του αναπτυξιακού σχεδιασµού. Ο προτεινόµενος δείκτης είναι αυτός που
χρησιµοποίησε ο Σύµβουλος Αξιολόγησης για την εκτίµηση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων (συντελεστής µεταβλητότητας)

V.4

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε τη στρατηγική που έχει επιλεχθεί, το Πρόγραµµα επιδιώκει την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση
(ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα), την
κατάσταση του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές. Οι τοµείς παρέµβασης σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδοτική βαρύτητα που
αποδίδεται στους Άξονες Προτεραιότητας, αλλά και στα επιµέρους Μέτρα αναδεικνύει
τα ακόλουθα:
Πρώτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας» και
εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράµµατος
«∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και
του αγροδιατροφικού τοµέα» και συµπληρωµατικά µε τους άλλους. Αποτελείται από
τρεις διακριτές ενότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο, επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία και
ποιότητα, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών παραΜέτρων που
συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα το ανθρώπινο δυναµικό, τις
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------υποδοµές και την επιχειρηµατικότητα. Στον Άξονα περιλαµβάνονται Μέτρα που
υλοποιούν

τις

επιταχυντικές

πολιτικές

που

στοχεύουν

στη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
προϊόντων του πρωτογενή και του αγροδιατροφικού τοµέα.
Με βάση τη στοχοθεσία σε επίπεδο προτεραιότητας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου, θα είναι τα εξής:

•

Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας κατάρτισης στον τοµέα της

γεωργίας ή/και δασοκοµίας από 30.000 συµµετέχοντες.
•

Η

αύξηση

της

ακαθάριστης

προστιθέµενης

αξίας

στις

στηριζόµενες

εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις σε 115.223.453 ευρώ.
•

Η υιοθέτηση της εισαγωγής νέων προϊόντων και / ή νέων τεχνικών από 3.575

εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις

∆εύτερη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τίθεται η
«Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» η οποία συµβάλλει στην επίτευξη
κυρίως του δεύτερου γενικού στόχου του Προγράµµατος «Προστασία του
περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, αποτελούµενη από
τρεις διακριτές ενότητες που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη
διαχείριση των φυσικών πόρων. Η γεωργία, ταυτόχρονα µε την ιδιότητά της ως ο
µεγαλύτερος «χρήστης του εδάφους και των υδάτων», αποκτά τα τελευταία χρόνια
και µια νέα ιδιότητα, αυτή του σηµαντικού παραγωγού «περιβαλλοντικών ωφελειών».
Το Πρόγραµµα λαµβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές ιδιότητες της γεωργίας υιοθετεί µια
δυαδική προσέγγιση που εστιάζεται σχεδόν ισόρροπα στην προστασία του
περιβάλλοντος, είτε µέσω της συνέχισης της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας
σε

περιοχές

µε

φιλοπεριβαλλοντικών

φυσικά

µειονεκτήµατα,

γεωργικών

πρακτικών

είτε
σε

µέσω

της

υιοθέτησης

περιοχές

που

εντοπίζονται

προβλήµατα, αλλά και στη στροφή σε γεωργικές και δασοκοµικές πρακτικές που
συµβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το
περιβάλλον όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, µε βάση τα οριζόµενα στο
Πρόγραµµα αναµένεται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσµατα και επιπτώσεις:

•

Την εφαρµογή σε 2.727.600 εκτάρια δράσεων επιτυχούς διαχείρισης γης, οι

οποίες θα συµβάλλουν
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Στην αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας,
Στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής



φυσικής αξίας,
Στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.



Τρίτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας» και η «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», εξυπηρετώντας τους
γενικούς στόχους «βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας» και «δηµιουργία
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές
περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER», αντίστοιχα.
Η προτεραιότητα αυτή αντανακλά την έµφαση που αποδίδεται στη σταδιακή
µετατόπιση της κοινής γεωργικής πολιτικής από µια κλαδική τοµεακή πολιτική σε µία
χωρική πολιτική που στοχεύει στην ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση για την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών µέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και της ανάπτυξης νέων κλάδων και τοµέων που µπορούν να
δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες
συµβάλλοντας στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου που είναι η συγκράτηση του
πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Οι επιµέρους παρεµβάσεις µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε δύο ενότητες, στην ενότητα που στοχεύει στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας κινητοποιώντας σηµαντικούς ιδιωτικούς πόρους και στην
ενότητα που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της
υλοποίησης έργων «υποδοµής δηµόσιου χαρακτήρα» για τη διατήρηση της
αγροτικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, τη βελτίωση της
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που παρατηρούνται σηµαντικές ανισότητες µεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών.
Τα αποτελέσµατα, όπως αυτά θέτονται ως στόχοι σε επίπεδο προτεραιότητας,
αναµένεται είναι τα ακόλουθα:

•

Η αύξηση µη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις στηριζόµενες
επιχειρήσεις κατά 21.435.153 ευρώ,

•

Η δηµιουργία 5.294 ακαθάριστων θέσεων εργασίας,

•

Η αύξηση του αριθµού τουριστών κατά 800.000 άτοµα στις περιοχές όπου θα
εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Η απολαβή βελτιωµένων υπηρεσιών από 1.600.000 κατοίκους αγροτικών
περιοχών στις οποίες θα εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις.

Συνολικά σε επίπεδο Προγράµµατος οι σηµαντικότερες επιπτώσεις αναµένεται να
είναι οι ακόλουθες:
•

Η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία εκτιµώµενη ως µεταβολή της
καθαρής προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 616.782.906 σε µονάδες
αγοραστικής δύναµης,

•

Η

δηµιουργία

3.645

καθαρών

νέων

θέσεων

εργασίας

πλήρους

απασχόλησης,
•

Η µεταβολή στην παραγωγικότητα εργασίας, η οποία εκτιµώµενη ως
µεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται σε 14.448 Ευρώ.

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του Προγράµµατος ο
Σύµβουλος Αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης προέβη στη
διερεύνηση των επιπτώσεων σε τρία κρίσιµα µακροοικονοµικά µεγέθη:

Α) Το προϊόν (ακαθάριστη αξία παραγόµενου προϊόντος)
Β) Την απασχόληση (ετήσιες µονάδες πλήρους απασχόλησης)
Γ) Την προστιθέµενη αξία

Προϊόν
Η επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας, αφορά στην ακαθάριστη αξία παραγωγής,
είναι θετική και κατά µέσο όρο θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 989 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 0,4% περίπου της συνολικής ακαθάριστης αξίας της παραγωγής της
Χώρας.
Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η επίπτωση στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 445 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 3% περίπου της συνολικής

ακαθάριστης αξίας της γεωργίας-

κτηνοτροφίας-δασών.

Ακαθάριστη προστιθέµενη Αξία
Στο σύνολο της οικονοµίας, η επίπτωση στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία θα είναι
θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 547 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο
0,35% περίπου της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της Χώρας.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία η
επίπτωση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά
µέσο όρο σε 271 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,2% περίπου της συνολικής
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών.

Απασχόληση
Η εκτίµηση των επιπτώσεων του Προγράµµατος στην απασχόληση προσεγγίζεται
διττά.
Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται
κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος συνολικά σε όλους τους τοµείς.
Με

βάση

τη

µεθοδολογία

που

εφαρµόστηκε,

οι

δηµιουργούµενες

θέσεις

απασχόλησης εκτιµώνται σε 37.868 ετήσια ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης στο
σύνολο της οικονοµίας.
Οι θέσεις αυτές είναι οι συνολικά απαιτούµενες για να υλοποιηθεί το Πρόγραµµα και
δεν υποδηλώνουν πραγµατοποιούµενη αύξηση στο τέλος της προγραµµατικής
περιόδου.
Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της συµβολής του Προγράµµατος στη
δηµιουργία απασχόλησης ως επίπτωση µε την ολοκλήρωσή του. Αυτές οι νέες
θέσεις πλήρους απασχόλησης που δηµιουργεί το Πρόγραµµα εκτιµώνται σε 3.645
στον αγροτικό χώρο. Ο αριθµός αυτός είναι ο µέγιστος δυνατός και υπάρχει το
ενδεχόµενο να διαµορφωθεί και σε χαµηλότερα επίπεδα.
∆εδοµένου ότι στην αντίστοιχη µελέτη του ΚΕΠΕ για την εκτίµηση των
µακροοικονοµικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 εκτιµάται
ότι θα αυξηθεί η συνολική απασχόληση της οικονοµίας κατά 55.000 θέσεις, η
εκτίµηση για το ΠΑΑ κρίνεται ως ρεαλιστική.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
VI.1 ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000 – 2006
Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο τα αντίστοιχα Μέτρα του ΠΑΑ 20072013 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΑΑΥ, του ΕΠΑΑ, των 13 ΠΕΠ και της
κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+.
Τα

συστήµατα

διαχείρισης

αυτών

των

προγραµµάτων

κατόρθωσαν

να

ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά στο έργο που έπρεπε να εκπληρώσουν µε αρκετές
όµως δυσκολίες, ιδιαίτερα στην έναρξη (πρώτα χρόνια) της εφαρµογής τους.
Το ΟΠΣ, από την έναρξη εφαρµογής του µέχρι σήµερα, βελτιώθηκε σηµαντικά. Αυτή
όµως η βελτίωση αφενός δεν µεταφέρθηκε στα στελέχη των υπηρεσιών έτσι ώστε να
µπορεί σηµαντικός αριθµός να χειριστεί το σύστηµα, να αντλήσει στοιχεία και
ενδεχοµένως να προτείνει βελτιώσεις (η χρήση αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου
της αποτελεσµατικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων) και αφετέρου δεν έγιναν
οι βελτιώσεις εκείνες που θα διευκόλυναν σηµαντικά το διαχειριστικό έργο.
Η µεγάλη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στις Κεντρικές Υπηρεσίες δηµιούργησε
καθυστερήσεις ενώ η προσπάθεια για την εκ των υστέρων αντιµετώπιση των
δυσµενών

επιπτώσεων

–από

τις

καθυστερήσεις-

δηµιούργησε

οργανωτικά

προβλήµατα.

VI.2 ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013
Σύµφωνα µε το Άρθρο 74 (2) του Καν. 1698/2005, για την εφαρµογή του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 που εφαρµόζεται σε εθνικό
επίπεδο καθορίζονται οι ακόλουθες αρµόδιες αρχές:
•

η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α)

•

ο ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ)

•

ο Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ/Σ)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (∆Α)
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 75 του Καν. 1698/2005 ορίζεται
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ-ΑΥ).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αξιολογώντας τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο ΠΑΑ 2007-2013 και
συνεκτιµώντας τα µε τις θέσεις των αρµοδίων στελεχών, εκείνο που εξάγεται ως
συµπέρασµα από µία πρώτη θεώρηση είναι ότι το σύστηµα διαχείρισης επιχειρεί να
συνδυάσει την κτηθείσα εµπειρία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, µε
τα δεδοµένα και τις απαιτήσεις τόσο του ΠΑΑ 2007-2013 όσο και του νέου
κανονισµού 1698/2005.
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο παρεµβάσεων οι οποίες στην περίοδο
2000-2006 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16 προγραµµάτων.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό αφενός µε τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο σε σχέση µε τις διαδικασίες εφαρµογής,
παρακολούθησης, αξιολόγησης και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και αφετέρου µε
τους περιορισµούς και δυνατότητες που θέτει ο κανονισµός 1698/2005, οδήγησαν τις
αρµόδιες αρχές στη διαµόρφωση ενός πλαισίου το οποίο ποιοτικά αξιολογείται ως το
βέλτιστο. Θα µπορούσαν να προβλεφθούν διάφορα εναλλακτικά σενάρια, µε αβέβαιο
όµως αποτέλεσµα. Με βάση τα δεδοµένα του ΠΑΑ 2007-2013 και µε βάση τις
προσωπικές συνεντεύξεις του Συµβούλου µε τα αρµόδια στελέχη, εκτιµάται ότι οι
συγκεκριµένες επιλογές αξιοποιούν την αποκτηθείσα εµπειρία και επιχειρούν
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας χωρίς την εισαγωγή υψηλών κινδύνων (δεν
δηµιουργούνται ριζικές αλλαγές).
Ειδικότερα, ο ορισµός της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΑ-ΑΥ ως
∆ιαχειριστικής Αρχής (∆Α) του Προγράµµατος 2000-2006, παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις για αποτελεσµατική και µε διαφάνεια διαχείριση τόσο λόγω της
οργανωτικής της πληρότητας όσο και λόγω της σηµαντικής εµπειρίας των στελεχών
της από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Η εσωτερική οργάνωση της
∆Α, η διασύνδεσή της µε επιτελικές µονάδες του Υπουργείου και άλλους
περιφερειακούς φορείς διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρων προσαρµογών εκεί όπου
θα υπάρχει ανάγκη ανασχεδιασµών και παρεµβάσεων.
Παράλληλα, ο ορισµός «Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών» σύµφωνα µε την
ευχέρεια που παρέχει ο Κανονισµός 1698/2005, αφενός δίνει τη δυνατότητα στη ∆Α
του ΠΑΑ 2007-2013 να ενισχύσει τον επιτελικό, συντονιστικό και καθοδηγητικό της
ρόλο και αφετέρου ενισχύει τον αποκεντρωτικό και από-συγκεντρωτικό χαρακτήρα
της διαχείρισης µε µηχανισµούς έµπειρους που έχουν ενσωµατώσει πολύχρονη
πείρα από τις αρµοδιότητες που άσκησαν σε προηγούµενες προγραµµατικές
περιόδους. Ταυτόχρονα, η σαφήνεια του πλαισίου των αρµοδιοτήτων τους όπως
αυτές θα περιγράφονται στις κανονιστικές πράξεις ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
συγχύσεων και επικαλύψεων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Σύµβουλος εκτιµά επίσης ότι η εκπόνηση ειδικής µελέτης, το έτος 2009, για την
επανεξέταση των διαδικασιών εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΟΠΛ)
Ως Οργανισµός Πληρωµών, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 για
τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ορίσθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 3508 Νόµου (ΦΕΚ 249 Α/16-11-2006). Σε
εφαρµογή του άρθρου 6 του καν 1290/2005, η εκτέλεση καθηκόντων του
Οργανισµού Πληρωµών µπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση του, µε εξαίρεση την
καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.
Ο ορισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ ως του Οργανισµού Πληρωµών διασφαλίζει όχι µόνο τη
λογιστική ακρίβεια και διαφάνεια των πληρωµών αλλά, µε τις οργανωτικές
δυνατότητες και το προσωπικό που διαθέτει, µπορεί να βελτιώσει ουσιωδώς τους
χρόνους

πληρωµής,

αφού,

στην

προηγούµενη

προγραµµατική

περίοδο,

διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στον τοµέα αυτόν. Επίσης, ο Οργανισµός
Πιστοποίησης µε την ελεγκτική λειτουργία του θα συµβάλει περαιτέρω στη διαφάνεια
αλλά και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων να χαθούν πόροι.
Η υποστήριξή του από ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για την αποτελεσµατική του λειτουργία. Από συζητήσεις µε αρµόδια στελέχη, ο
Σύµβουλος διαµόρφωσε την άποψη ότι οι σχεδιαζόµενες οργανωτικές και
λειτουργικές προσεγγίσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση επειδή εκτιµάται ότι
βελτιώνουν το επίπεδο της γραφειοκρατίας -περιορίζουν δηλ. τον όγκο των
θεσµοθετηµένων διαδικασιών- και διευκολύνουν το επίπεδο της επικοινωνίας των
χρηστών –βελτιώνουν δηλ. την λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος-.
Στη µεταβατική περίοδο, θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον σύστηµα, το οποίο
σύµφωνα µε τις συζητήσεις του Συµβούλου µε αρµόδια στελέχη θα υποστεί σχετικές
προσαρµογές µε στόχο την βελτίωσή του -στο µέτρο του εφικτού- προκειµένου να
υποστηρίξει αποτελεσµατικότερα τον Οργανισµό Πληρωµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠ/Σ)
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης , σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Καν. 1290/2005, δύναται
να είναι οντότητα του δηµοσίου η του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος επιλέγεται µετά από
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις εν ισχύ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆.
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του
διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την
ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τον συντονισµό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του θεσµικού και
κανονιστικού πλαισίου και την παρακολούθηση κρίσιµων παραΜέτρων που
σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συνίστανται οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες εφαρµογής
και συντονισµού των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι Ειδικές
υπηρεσίες Συντονισµού και εφαρµογής δύνανται να ασκούν αρµοδιότητες της
∆ιαχειριστικής Αρχή ς που τους εκχωρούνται κατά περίπτωση.

Α Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης.
Β Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του ΠΑΑ.
Γ Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης

Ως Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού και Εφαρµογής έχουν οριστεί υπηρεσίες µε
επαρκή πείρα, µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε γνώση των προβληµάτων αφού
είχαν ασκήσει επιτυχώς παρεµφερή καθήκοντα συντονισµού ή εφαρµογής από το
2003. Στόχος των Ειδικών Υπηρεσιών είναι η µεγιστοποίηση της προστιθέµενης
αξίας των προγραµµάτων καθώς και η υποβοήθηση της υλοποίησής τους.
Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης
µεταξύ άλλων, έρχεται να υποβοηθήσει στην άρση των προβληµάτων των ΟΤΑ όσον
αφορά στην ωρίµανση και, γενικά, στη διοικητική διεκπεραίωση των µικρών έργων,
προβλήµατα που ήταν ιδιαίτερα έντονα στην περίοδο 2000-2006 και είχαν ως
συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων.
Όσον αφορά στα πληροφοριακά συστήµατα και στη διασφάλιση της οµαλής ροής
των πληροφοριών είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ανατεθεί η διαµόρφωση νέου
πληροφοριακού συστήµατος που θα αντιµετωπίσει τα µειονεκτήµατα και τις αστοχίες
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Γ΄ ΚΠΣ (Ο.Π.Σ.). Η
∆ιαχειριστική Αρχή φροντίζει παράλληλα µε τη δηµιουργία του νέου πληροφοριακού
συστήµατος, να ενσωµατωθούν σε αυτό οι κατάλληλες πληροφορίες και δεδοµένα
που απαιτούνται για το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΠΑΑ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η εταιρική σχέση αποτέλεσε κρίσιµη παράµετρο στη διαµόρφωση του ΠΑΑ 20072013, δεδοµένου ότι µέσω αυτής αφενός ενσωµατώθηκαν -στο µέτρο του εφικτού- οι
προτάσεις των εκπροσωπούµενων -µέσω των εταίρων- οµάδων πληθυσµού και
αφετέρου πραγµατοποιήθηκαν διορθώσεις και αναπροσαρµογές. Με αυτό τον τρόπο
το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη δυνατή αποδοχή ενώ διασφαλίζεται η
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητά του.

VI.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με βάση τους µηχανισµούς που προαναφέρθηκαν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και
δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος, κατά το Σύµβουλο εστιάζονται
στα εξής.

1. Στην καθυστέρηση λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήµατος
2. Στη

δυσκολία

αντιµετώπισης/περιορισµού

των

σύνθετων

διοικητικών

διαδικασιών
3. Στη συναρµοδιότητα των υπουργείων
4. Στην καθυστέρηση ενηµέρωσης των ωφελούµενων έτσι ώστε έγκαιρα να
παρουσιαστεί η αναγκαία προσέλευση.

Το πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί το βασικό εργαλείο παρακολούθησης και η
καθυστέρηση εφαρµογής θα δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω της έλλειψης
ενηµέρωσης ή της πληµµελούς πληροφόρησης.

Οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες συνεπάγονται διαφορετικούς χρονισµούς των
εµπλεκοµένων φορέων στη διεκπεραίωση µιας διοικητικής πράξης µε αποτέλεσµα
καθυστερήσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν ήταν ιδιαίτερα
σηµαντικές (υπερέβαιναν τον ένα χρόνο).
Το ίδιο µε το ανωτέρω πρόβληµα δηµιούργησε και αναµένεται να δηµιουργήσει η
συναρµοδιότητα των υπουργείων.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν να µην ενηµερώνονται έγκαιρα οι
ωφελούµενοι µε αποτέλεσµα καθυστέρηση στην προσέλευση για υποβολή
αιτηµάτων χρηµατοδότησης.
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ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το ΠΑΑ 2007-2013 είναι αυτό της τρίτης
προγραµµατικής περιόδου µε κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες εστιάζονται κυρίως
στην αυστηρότητα εκ µέρους της κοινότητας για την τήρηση όλων των σχετικών
κανονισµών που διέπουν την εφαρµογή του Προγράµµατος.
Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί και οι αντίστοιχοι φορείς που παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο αξιολογούνται ως επαρκείς και ικανοί να φέρουν εις πέρας το
έργο της αποτελεσµατικής υλοποίησης του ΠΑΑ 2007-2013.
Οι φορείς, έχουν ήδη πολυετή εµπειρία στην υλοποίηση, παρακολούθηση ή
συµµετοχή επιχειρησιακών προγραµµάτων και εποµένως είναι σε θέση να φέρουν
εις πέρας το ανατεθέν έργο.
Η υλοποίηση ενός Προγράµµατος αντί για 16 (της προηγούµενης περιόδου) θα
δηµιουργήσει κάποιο αυξηµένο φόρτο εργασίας. Ταυτόχρονα όµως θα δηµιουργήσει
«οικονοµίες συγκέντρωσης» και εποµένως αποτελεσµατικότερο συντονισµό. Η
ενδεχόµενη

εκχώρηση

διαχειριστικών

δικαιωµάτων

για

κάποια

Μέτρα

στις

Περιφέρειες εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει θετικά γιατί αφενός θα αποφορτίσει τις
κεντρικές υπηρεσίες και αφετέρου θα βελτιώσει το επίπεδο διαχείρισης για τα Μέτρα
αυτά, λόγω της κτηθείσας εµπειρίας.
Το επίπεδο του συντονισµού είναι αυτό που θα καθορίσει το επίπεδο της
αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια και αφορούν τους
προτεινόµενους µηχανισµούς και διαδικασίες εφαρµογής, ο Σύµβουλος διαµόρφωσε
τον πίνακα στον οποίο βαθµολογείται η επάρκεια των µηχανισµών.
Με βάση την βαθµολογία του πίνακα, ο οποίος διαµορφώθηκε όχι µόνο µε βάση τα
στοιχεία που παρατίθενται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά και

µε βάση

συζητήσεις µε αρµόδια στελέχη, προκύπτει ότι οι µηχανισµοί και διαδικασίες
κρίνονται επαρκείς και εποµένως εκτιµάται ότι το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί
επιτυγχάνοντας τους προκαθορισµένους στόχους, στον προκαθορισµένο χρόνο µε
το προκαθορισµένο κόστος.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII.0 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα πρόγραµµα του οποίου οι επιµέρους δράσεις
συνιστούν παρέµβαση σε ένα ευρύ φάσµα της οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας του αγροτικού χώρου.
Με το πρόγραµµα επιδιώκεται η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Αυτή η επιδίωξη αποτελεί µία προσπάθεια για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξη σε
επίπεδο κοινοτικής επικράτειας, για τον περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ της
Ελληνικής υπαίθρου και λοιπών των περιφερειών της Ένωσης καθώς και την
ουσιαστική ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί δηλ. µία
προστιθέµενη αξία προς την πλευρά της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Η διαχείριση του Προγράµµατος γίνεται µε την ευθύνη των ελληνικών αρχών
διασφαλίζοντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας.
Ο κανονισµός 1698/2005 ο οποίος καθορίζει το αναπτυξιακό πλαίσιο για την
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αποτελεί το ένα εργαλείο της πολιτικής µέσω του
οποίου µεταφέρονται οι κοινοτικές προτεραιότητες στην αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας

και

εποµένως

συνεισφέρει

προστιθέµενη

αξία

στο

επίπεδο

της

εφαρµοζόµενης πολιτικής.
Η διαµόρφωση του ΠΑΑ 2007-2013, ολοκληρώνεται σε ένα περιβάλλον σταθερής
και συνεχούς συνεργασίας µε τα κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας ανταλλάσσονται θέσεις και απόψεις µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του
επιπέδου του αναπτυξιακού σχεδιασµού, τη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης,
την διεύρυνση του περιβάλλοντος επιρροής της εταιρικής σχέσης, τη διεύρυνση των
εµπειριών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος σε σχέση µε την οικονοµική
ανάπτυξη.
Η δαπάνη του Προγράµµατος διαχέεται στον πρωτογενή τοµέα, στον αγροτικό χώρο
και στο σύνολο της οικονοµίας δηµιουργώντας σηµαντική προστιθέµενη αξία ενώ
παράλληλα συνεισφέρει στη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Όπως παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων από την
εφαρµογή του ΠΑΑ 2007-2013 η δηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Η σηµαντικότητα γίνεται περισσότερο κατανοητή αν εκτιµηθεί τι θα
συνέβαινε χωρίς την υλοποίηση του Προγράµµατος.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η υλοποίηση του Προγράµµατος συνεπάγεται εξ αντικειµένου µία προστιθέµενη αξία
από πλευράς τεχνογνωσίας δεδοµένου ότι τόσο στο επίπεδο των Μέτρων αλλά και
στο επίπεδο πολλών από τα έργα και υποέργα που θα υλοποιηθούν εµπερικλείεται
εµπειρία από άλλες χώρες της ΕΕ η οποία θα µεταφερθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα
η υλοποίηση του Προγράµµατος θα αποτελέσει επίσης µία πηγή τεχνογνωσίας που
θα µεταφερθεί από την Ελλάδα προς τις άλλες κοινοτικές χώρες.
Η κοινοτική προστιθέµενη αξία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής
Περιφερειακής

Πολιτικής.

Η

αγροτική

ανάπτυξη

αποτελεί

ένα

συνδυασµό

παρεµβάσεων τόσο στον πρωτογενή όσο και στους άλλους τοµείς. Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση
της ηλικιακής πυραµίδας επιτυγχάνονται µε µία σειρά δράσεων που αφορούν στην
προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στον
εκσυγχρονισµό

των

αγροτικών

εκµεταλλεύσεων,

αναπλάσεις

οικισµών,

αγροτουριστικές δραστηριότητες, µεταποιητικές και εµπορικές δραστηριότητες κ.λ.π.
Αυτό το «µωσαϊκό» των παρεµβάσεων αποτελεί σηµαντική κοινοτική προστιθέµενη
αξία γιατί συνεισφέρει σηµαντικά στην αγροτική ανάπτυξη τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά. Στην υποθετική περίπτωση που δεν υπήρχε το ΠΑΑ 2007-2013, ή δεν
υπήρχε το σκέλος της κοινοτικής χρηµατοδότησης, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
στηριχθεί ο αγροτικός χώρος, να διατηρηθεί και να προστατευτεί ο φυσικός και ο
πολιτισµικός πλούτος του αγροτικού χώρου, να διατηρηθεί ο πληθυσµός στην
ύπαιθρο, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προκειµένου

να

διερευνηθεί

η

χωρική

κατανοµή

του

Προγράµµατος

χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα διαφορετικές προσεγγίσεις προκειµένου αφενός να
διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή αντικειµενικότητα στην κατανοµή των πόρων του
Προγράµµατος

και

αφετέρου

να

σχηµατιστεί

µία

πληρέστερη

εικόνα

της

σπουδαιότητας που παρουσιάζουν τα εξεταζόµενα µεγέθη.
Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις (χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές περιφερειακής
ανάλυσης) ο Σύµβουλος διαµόρφωσε ένα πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται
ενδεικτικά πρόταση περιφερειακής κατανοµής του Προγράµµατος.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.0 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η

Στρατηγική

Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ)

εκπονήθηκε

παράλληλα µε την κατάρτιση του Προγράµµατος και την Εκ των Προτέρων
Αξιολόγηση

και

εγκρίθηκε

όπως

απαιτεί

το

θεσµικό

πλαίσιο

(ΚΥΑ

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

ορισµένων

σχεδίων

και

προγραµµάτων»

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΟΙΟ.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
εγκρίθηκε από την αρµόδια Εθνική Αρχή «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος» του
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ. 130800/8.11.2007) και παρατίθεται στο
Παράρτηµα 9 του Προγράµµατος.

Η παράλληλη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της ΣΠΜΕ
και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης επέτρεψε την υιοθέτηση πολλών προτάσεων
της ΣΜΠΕ στις στρατηγικές προτεραιότητες του Προγράµµατος, µε άµεσο
αποτέλεσµα οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Πρόγραµµα ως αποτέλεσµα
της περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης να επικεντρώνονται στη θέσπιση όρων και
προϋποθέσεων που δεν επηρεάζουν τον προγραµµατισµό και τη στοχοθέτηση
(Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας) αλλά εστιάζονται στη φάση της
εφαρµογής.

∆ίνονται µόνο κατευθύνσεις και εκείνο που τονίζεται στην εγκριτική απόφαση είναι
κυρίως η ανάγκη για αυξηµένη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων και
στην τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς επίσης και η ενθάρρυνση
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, ρύπανσης, κ.λ.π.
Επισηµαίνεται ότι κατά την υλοποίηση των έργων του προγράµµατος:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θα πρέπει να εφαρµόζεται η περιβαλλοντική νοµοθεσία, να αξιοποιείται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έτσι ώστε να επιβάλλονται µέτρα, όροι και
περιορισµοί
-Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι θεσµικές ρυθµίσεις χρήσεων γης
-Θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα και οι δράσεις του ΠΑΑ
δεν θα ενέχουν κινδύνους υποβάθµισης περιοχών πολιτιστικού και ιστορικού
περιβάλλοντος
-Oι αγροτουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας
-Θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο τοπίο και να διασφαλίζονται
µέτρα αποκατάστασής του
-Για την πρόληψη φυσικών καταστροφών να εκπονούνται ολοκληρωµένα σχέδια
δράσης
-Nα προωθούνται δράσεις υποστήριξης των Εθνικών Προγραµµάτων µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την ευθύνη της Αρχής
Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που έχει σχετικές
αρµοδιότητες.

Η

παρακολούθηση

γίνεται

µέσω:

α)

ετήσιων

εκθέσεων

παρακολούθησης, η οποία µεταξύ άλλων έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών
που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες

περιβαλλοντικές

µεταβολές

και

β)

µιας

συγκριτικής

έκθεσης

παρακολούθησης, η οποία εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2011
παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος και επιτρέπει τη λήψη
διορθωτικών ενεργειών. (Αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος Παρακολούθησης
των

σηµαντικών

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

από

την

εφαρµογή

του

Προγράµµατος γίνεται στο Κεφ. Γ της προαναφερθείσας ΚΥΑ).

Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι το πρόγραµµα είναι πλήρως αποδεκτό και
δίνονται κατευθύνσεις, οι οποίες επισηµαίνουν τα σηµεία στα οποία, κατά το στάδιο
έγκρισης των έργων και δράσεων, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εποµένως, η αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των πορισµάτων της στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης µετατίθεται στο επίπεδο της on going αξιολόγησης, για
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που θα εγκριθούν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά και την τήρησή τους.
Η

χρονική

αλληλουχία

των

ενεργειών

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της µη έγκαιρης αποτίµησης των περιβαλλοντικών
µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Προγράµµατος, ή την
απόκλιση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το
περιβάλλον.

Η

διαδικασία

αυτή

επίσης διασφαλίζει

ότι

οποιαδήποτε αναθεώρηση

του

Προγράµµατος θα γίνεται µε γνώµονα και τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προδιαγράφονται από την ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε
ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, θα λαµβάνονται τα
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης παρακολούθησης
της ΣΜΠΕ (2011) δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση
νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του Προγράµµατος σε µεταγενέστερο
χρονικό διάστηµα.

Τόσο το περιεχόµενο της ΣΠΜΕ όσο και η εγκριτική της απόφαση έγιναν ευρέως
γνωστά και δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να κάνει σχετικές
προτάσεις και παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου τους.

Συγκεκριµένα η ΣΜΠΕ κοινοποιήθηκε σε επτά Υπουργεία, στις αρµόδιες υπηρεσίες
του

ΥΠΕΧΩ∆Ε,

στους

Οργανισµούς

Ρυθµιστικού

Σχεδίου

και

Προστασίας

Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσ/νίκης και στα Περιφερειακά Συµβούλια των
δεκατριών Περιφερειών της Χώρας, ενώ πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευσή της σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Τέλος, η ΣΜΠΕ ήταν
διαθέσιµη στο ευρύ κοινό µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και δόθηκε ικανοποιητικό
χρονικό διάστηµα (30 ηµερών ) για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων.
Από το σύνολο των αποδεκτών όπου κοινοποιήθηκε η ΣΜΠΕ (δηµόσιες αρχές και
αυτοδιοίκηση) αλλά και το ευρύ κοινό δεν εκφράσθηκαν άλλες απόψεις επί του
περιεχοµένου της ΣΜΠΕ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ακόµη, µε δεδοµένο ότι, η εφαρµογή του Προγράµµατος δεν ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

Παράλληλα, η Αρχή Σχεδιασµού έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες στις οποίες
υποχρεούται να προβεί για τη δηµοσιοποίησή της εγκριτικής απόφασης µε σκοπό
την ενηµέρωση του κοινού, δηµοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της εγκριτικής
απόφασης στο δικτυακό τόπο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου» εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή του σχεδίου εγκριτικής απόφασης
(ΚΥΑ) και στη συνέχεια θα αποστείλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά
διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης.

Κατά συνέπεια, η προβλεπόµενη διαδικασία διαβούλευσης µε το κοινό, τις
περιβαλλοντικές αρχές (δηµόσιες αρχές, µη κυβερνητικές οργανώσεις) αλλά και το
σύνολο των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και των τοπικών αρχών
ολοκληρώνεται τηρώντας τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία .
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος εξετάζει τις
επιπτώσεις των Μέτρων του στο περιβάλλον καθώς και προτάσεις για την
παρακολούθηση και τον περιορισµό τους. Το πλήρες κείµενο της Μη Τεχνικής
Περίληψης

της

ΣΜΠΕ

παρουσιάζεται

αναλυτικά

στο

Παράρτηµα

4

του

Προγράµµατος. Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στα κυριότερα σηµεία
της Μη Τεχνικής Περίληψης της ΣΜΠΕ.
Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται υπό µορφή µητρών συσχέτισης ανά Άξονα και ανά
προβλεπόµενο Μέτρο. Για την αξιολόγηση, χρησιµοποιούνται:
•

ένα πλέγµα ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης

•

ένα

σύστηµα

βαθµολόγησης.

Συγκεκριµένα

η

ένταση

(βαθµός) της

επίπτωσης κάθε µέτρου αξιολογείται ως εξής:

Συµβολισµός

Ένταση Επίπτωσης

+++:

Μεγάλη Θετική

++:

Μέτρια Θετική

+:

Μικρή Θετική
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0:
Καµία
-:

Μικρή Αρνητική

--:

Μέτρια Αρνητική

---:

Μεγάλη Αρνητική

Οι ερωτήσεις-κλειδιά που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους
χρησιµοποιούνται ως “ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
(η οποία γίνεται εδώ, ανά Μέτρο κάθε Άξονα). Στον Πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές παράµετροι και οι “ερωτήσεις
καθοδήγησης” σε κάθε µια από αυτές, που µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες
ανάλυσης για την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται σε κάθε
Μέτρο του ΠΑΑ, το οποίο αξιολογείται.
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Περιβαλλοντικές
παράµετροι

Ερωτήσεις αξιολόγησης:
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών /
υπογείων υδάτων σε σχέση µε τα απαιτούµενα από την Οδηγία Πλαίσιο
για τα νερά «καλή οικολογική και χηµική κατάσταση»;

Ύδατα

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των
ποτάµιων συστηµάτων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των υδατικών
πόρων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα
χαρακτηριστικών του εδάφους;

Έδαφος

συµβάλλουν

στην

προστασία

των

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την κατάσταση υποβαθµισµένων
(ρυπασµένων) εδαφών;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την αειφόρο διαχείριση των
αποβλήτων εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων σε
χώρους διάθεσης;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αερίων ρύπων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου;

Ατµόσφαιρα, Κλίµα

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών που
συνδέονται µε µεταφορές/κυκλοφορία;

Πληθυσµός, υγεία

Βιοποικιλότητα,
χλωρίδα, πανίδα

Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση του
πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τη µείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων για την υγεία;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ για ανάσχεση της
µείωσης της βιοποικιλότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα των
προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του δικτύου Νatura ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν τη ζήτηση γης για αστική
ανάπτυξη;

Τοπίο,
πολιτιστική
κληρονοµιά

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν τη διατήρηση ή ανάπλαση
αξιόλογου τοπίου από πολιτιστική άποψη;
Οι δράσεις του Μέτρου θα διευκολύνουν την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς;
Οι δράσεις του Μέτρου
περιφερειακή ανάπτυξη;

υποστηρίζουν

την

αειφόρο

αστική

και

Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την προστασία από φυσικούς
κινδύνους;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στους Πίνακες που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 9 «Η Στρατηγική Εκτίµηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των
δράσεων των Μέτρων του ΠΑΑ ανά Άξονα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στην
παρούσα φάση, σε σχέση µε την επίδραση που θα έχει η εφαρµογή των δράσεων
στο περιβάλλον της χώρας. Σηµειώνεται ότι αν και ορισµένα µέτρα ενέχουν και επι
µέρους αρνητικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτές µε επί µέρους µέτρα προστασίας
µπορούν να αρθούν ή να µειωθούν σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των
µέτρων του προγράµµατος, συνυπολογίζοντας θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, έχει
σαφή θετική επίπτωση στο περιβάλλον και ειδικά στους κύριους περιβαλλοντικούς
στόχους του προγράµµατος και της Στρατηγικής για τη Γεωργική και ∆ασική
ανάπτυξη.

-------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε
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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο των συµβατικών του υποχρεώσεων ο Σύµβουλος για την εκ των
προτέρων

αξιολόγηση

του

Προγράµµατος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

για

την

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, υποβάλλει την παρούσα έκθεση.

Σκοπός της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών και η
εκπόνηση αναλύσεων που θα βοηθήσουν στη διασφάλιση ότι οι στόχοι της πολιτικής
θα εφαρµοστούν µε επιτυχία, ότι τα επιλεγµένα µέτρα είναι αποδοτικά και ότι θα
καταστεί στη συνέχεια δυνατή η πραγµατοποίηση αξιόπιστης αξιολόγησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σχετικής σύµβασης «η εκ των προτέρων αξιολόγηση
του Επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελεί µια διαδικασία µέσω της οποίας θα
παρέχονται οι εκτιµήσεις και συστάσεις από το Σύµβουλο στον Εργοδότη, σχετικά µε
το περιεχόµενο του προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή θα είναι επαναληπτική δηλαδή
θα υπάρχει µια συνεχής συνεργασία µεταξύ του Συµβούλου Αξιολόγησης και της
αρµόδιας αρχής κατά τη διάρκεια κατάρτισης των διαφόρων ενοτήτων του
προγράµµατος µε στόχο τη βελτίωση του σχεδιασµού».

Σε όλο το διάστηµα που µεσολάβησε από την κατάθεση του πρώτου παραδοτέου ο
Σύµβουλος βρισκόταν σε συνεχή επαφή µε τα στελέχη της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης τα
επιφορτισµένα µε τη σύνταξη του ΠΑΑ 2007-2013.
∆ιαµόρφωσε

µοντέλο

εκτίµησης

των

µακροοικονοµικών

επιπτώσεων

του

προγράµµατος, µε βάση το υπόδειγµα εισροών-εκροών και µε βάση αυτό εκτίµησε
τους αντίστοιχους δείκτες επιπτώσεων και αποτελεσµάτων (όσους αφορούν στην
προστιθέµενη αξία και την απασχόληση).
Η επιλογή του συγκεκριµένου µακροοικονοµικού υποδείγµατος έγινε για τους εξής
λόγους:

1. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία είναι η µοναδική που εκτιµά τις επιπτώσεις της
δαπάνης µιας κλαδικής παρέµβασης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας
και όχι µόνο στον συγκεκριµένο που γίνεται η δαπάνη αυτή.
2. Η ίδια µεθοδολογία µπορεί να εκτιµήσει επιπτώσεις κατά κλάδο τόσο στην
απασχόληση όσο και στις άλλες µεταβλητές του πίνακα εισροών-εκροών
όπως είναι η ακαθάριστη αξία παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία,
η καθαρή προστιθέµενη αξία, το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα κλπ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Είναι µεθοδολογία µοντελοποίησης όλων των οικονοµικών κλάδων σε
αντίθεση µε εµπειρικά υποδείγµατα τα οποία εκτιµούν µε ένα πλήθος
παραδοχών την απασχόληση στον συγκεκριµένο µόνο κλάδο που γίνεται η
δαπάνη.
4. Η µεθοδολογία αυτή έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν για εκτίµηση επιπτώσεων
κοινοτικών

προγραµµάτων

όπως για παράδειγµα

στο πρόγραµµα

REAPBALΚ που αφορούσε την αξιολόγηση των κοινοτικών προγραµµάτων
2001-2004 στις βαλκανικές χώρες (βλ. «An Impact Analysis of SAPARD in
Rural Areas» των Andrea Bonfiglio and Francesco Chelli Andrea Bonfiglio:
Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Università
Politecnica delle Marche, Piazzale Martelli, 8, 60121 Ancona (Italy) και
Francesco Chelli: Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia “G. Fuà”,
Università Politecnica delle Marche).
Στην αξιολόγηση αυτή το ζητούµενο δεν ήταν καν η επιλογή της
µεθοδολογίας εισροών-εκροών αλλά η κατάρτιση τέτοιων πινάκων από την
αρχή

και

κατόπιν

η

χρησιµοποίησή

τους

για

την

εκτίµηση

των

µακροοικονοµικών επιπτώσεων γεγονός που δηλώνει τη βαρύτητα που δίνει
η ΕΕ στη συγκεκριµένη µεθοδολογία.

∆ιαµόρφωσε επίσης µοντέλο εκτίµησης της χωρικής κατανοµής του προγράµµατος
(για τις 13 περιφέρειες).
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ξεκίνησε µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας και
στηρίχθηκε σε στοιχεία (δείκτες) που παραχωρήθηκαν στο Σύµβουλο προκειµένου
να επιχειρήσει εκτίµηση της περιφερειοποίησης του προγράµµατος.
Στη

συνέχεια

επιχειρήθηκαν

–µε

βάση

τα

παραπάνω

στοιχεία-

διάφορες

προσεγγίσεις οι οποίες δεν οδηγούσαν σε περιφερειοποίηση, διότι κατά τους
ελέγχους για την επαλήθευση των εκτιµήσεων προέκυπταν µεγάλες αποκλίσεις.
Η επιλογή της απασχόλησης ως κρίσιµης παραµέτρου για την περιφερειοποίηση
οδήγησε τελικά στην επιλογή σχετικού µοντέλου µε βάση το συντελεστή συµµετοχής
της απασχόλησης. Η επιλογή έγινε για τους εξής λόγους:

1. Η απασχόληση αποτελεί κρίσιµη παράµετρο του αναπτυξιακού σχεδιασµού η
οποία µπορεί να µετρηθεί λόγω της ύπαρξης διαθέσιµων στατιστικών
στοιχείων.
2. Η στάθµιση µε τον συντελεστή συµµετοχής (location quotient) της
απασχόλησης του πρωτογενή τοµέα δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------περιφέρειες που είναι πιο εξειδικευµένες στον πρωτογενή τοµέα άρα και
περισσότερο εξαρτηµένες από αυτόν και κατά συνέπεια χρειάζονται
περισσότερη υποστήριξη.

Προκειµένου να διορθωθούν ακόµη περισσότερο οι σχετικές εκτιµήσεις έγινε
στάθµιση των συµπερασµάτων που προέκυψαν µε την ανωτέρω µεθοδολογία µε τις
βαρύτητες που δόθηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, έτσι ώστε
να ληφθεί υπόψη και ικανότητα απορρόφησης κάθε περιφέρειας αλλά και οι ειδικές
ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Συνεργάστηκε ( ο Σύµβουλος) για την αναδιαµόρφωση της ανάλυσης SWOT. Τα
συνοπτικά (συµπερασµατικά) στοιχεία της SWOT εκτιµήθηκε ότι δεν συνόψιζαν µε
αποτελεσµατικό τρόπο αυτά που η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση αποτύπωνε.
Το τελικό παραδοτέο τελεί υπό την οριστική έγκριση του ΠΑΑ 2007-2013 από την ΕΕ
και εποµένως υπόκειται σε σχετικές διαφοροποιήσεις/τροποποιήσεις µε βάση τυχόν
παρατηρήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στο επίσηµο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013, καθώς επίσης
και:
-

Στο Ε.Σ.Σ.Α.Α. 2007-2013

-

Στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ 2007-2013

-

Στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων

-

Στον κανονισµούς (ΕΚ) 1782/2003 και (ΕΚ) 1783/2003 για τη νέα ΚΑΠ

-

Στον κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη

-

Σε αξιολογήσεις του επιχειρησιακών (τοµεακών και περιφερειακών και της

-

πρωτοβουλίας Leader+) προγραµµάτων της προηγούµενης προγραµµατικής

-

περιόδου, στο Ε.Π.Α.Α

-

Στην αξιολόγηση του µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013
από το ΚΕΠΕ

-

Στα επίσηµα κείµενα για τη στρατηγική και στόχους της Λισσαβόνας

-

Σε επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Eurostat

-

Σε βιβλιογραφικές πηγές που περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαιο
(χωρική κατανοµή, πίνακες εισροών-εκροών).

-

Σε εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης
∆ράσεων του ΕΓΤΠΕ
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το Σύµβουλο
Η δοµή της έκθεσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης συµφωνήθηκε µε την
Υπηρεσία κατόπιν σχετικών προτάσεων ενώ η ανάλυση επιχειρεί να δώσει
απαντήσεις στα ζητούµενα µε βάση το επεξηγηµατικό σηµείωµα Γ: «κατευθυντήριες
γραµµές σχετικά µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Το παρόν κείµενο της αξιολόγησης περιλαµβάνει εννέα κεφάλαια και το παράρτηµα.
-Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή.
-Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι του ΠΑΑ 2007-2013, οι
Άξονες, η χρηµατοδότηση ανά άξονα και η χρηµατοδότηση κατά περιφέρεια
σύγκλισης.
-Στο τρίτο κεφάλαιο αξιολογείται η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και οι ανάγκες
όπως περιγράφονται στο ΠΑΑ. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η γενική οικονοµική
κατάσταση,

τεκµηριώνεται

µε

βάση

συγκεκριµένη

µεθοδολογία

η

ύπαρξη

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση του
πρωτογενή τοµέα, η ανταγωνιστικότητά του, η παραγωγή και οι τάσεις,
παρουσιάζεται συνοπτικά ο αγροδιατροφικός τοµέας, η κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση στις αγροτικές περιοχές. Παρουσιάζονται επίσης τα επιτεύγµατα της
προηγούµενης

προγραµµατικής

περιόδου,

γίνεται

αξιολόγηση

των

προσδιορισθεισών αναγκών και της ανάλυσης SWOT
-Στο τέταρτο κεφάλαιο αξιολογείται η συνέπεια της στρατηγικής του προγράµµατος.
Η συνέπεια αξιολογείται µε δύο υποκεφάλαια. Το πρώτο αξιολογεί την εσωτερική
συνοχή και το δεύτερο τους εκτιµώµενους κινδύνους/δυσχέρειες κατά την υλοποίηση.
Για την αξιολόγηση της συνέπειας χρησιµοποιούνται κατάλληλες µήτρες συσχετίσεων
και διάγραµµα συσχέτισης στρατηγικών και ειδικών στόχων.
Ειδικότερα αξιολογείται η εσωτερική λογική της στρατηγικής, η συνάφεια της
στρατηγικής

µε

την

ανάλυση

SWOT,

αναλύεται

η

σχέση

και

η

αλληλοσυµπληρωµατικότητα των προτεραιοτήτων, αξιολογείται η καταλληλότητα του
µείγµατος πολιτικής και γίνεται εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων.
-Στο

πέµπτο

κεφάλαιο

εξετάζεται

η

συνεκτικότητα

της

στρατηγικής

του

προγράµµατος µε τις εθνικές πολιτικές (Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 20072013, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής
Ανάπτυξης) και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις (Στρατηγικές Κατευθυντήριες
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αξιολόγησης γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων πινάκων συσχετίσεων.
-Στο έκτο κεφάλαιο αξιολογούνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις
από την εφαρµογή του προγράµµατος. Αξιολογούνται οι σχετικοί δείκτες, ενώ
παρουσιάζεται από το Σύµβουλο ειδική µεθοδολογία εκτίµησης των επιπτώσεων στο
προϊόν, στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και στην απασχόληση.
Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των προτεινόµενων συστηµάτων και
διαδικασιών και ακολουθεί η αξιολόγησή τους. Παρουσιάζονται τα βασικά πορίσµατα
της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, τα προτεινόµενα συστήµατα και
διαδικασίες υλοποίησης ελέγχου και αξιολόγησης, η συµβολή της εταιρικής σχέσης
στην ποιότητα υλοποίησης και παρακολούθησης, αξιολογούνται πιθανοί κίνδυνοι κι
δυσχέρειες κατά την εφαρµογή και τέλος αξιολογείται η επάρκεια των προτεινόµενων
µηχανισµών και διαδικασιών εφαρµογής.
-Στο όγδοο κεφάλαιο αξιολογείται η κοινοτική προστιθέµενη αξία στο πρόγραµµα και
παρέχεται µία εκτίµηση της χωρικής κατανοµής του προγράµµατος.
-Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση της ΣΕΠΕ.
-Στο παράρτηµα I παρουσιάζονται οι παραδοχές εκτίµησης των επιπτώσεων και
αποτελεσµάτων (για τα µακροοικονοµικά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν).
Στο παράρτηµα II παρουσιάζονται οι δείκτες
Το παράρτηµα III περιλαµβάνει τη ΣΕΠΕ, η οποία λόγω µεγέθους παρουσιάζεται σε
χωριστό τεύχος.
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2.0

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 καταρτίστηκε σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη και τον
εφαρµοστικό του κανονισµό.
Τα περιεχόµενα του προγράµµατος βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε το άρθρο 16
του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 (Περιεχόµενο Προγραµµάτων).
Η κατάρτιση του προγράµµατος έγινε µε τη στενή συνεργασία των εταίρων του
άρθρου 6 του προαναφερθέντος κανονισµού.

2.1

ΣΤΟΧΟΙ

Σύµφωνα µε το κείµενο του

ΠΑΑ 2007-2013 οι στρατηγικοί στόχοι του

προγράµµατος για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής:

•

∆ιατήρηση

και βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της

δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1)

•

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων
(γενικός στρατηγικός στόχος 2)

•

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3)

•

∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση
στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader (γενικός στρατηγικός
στόχος 4)

Στο

διάγραµµα

που

ακολουθεί

παρουσιάζεται

η

δοµή

των

στόχων

του

προγράµµατος σε σχέση µε τους Άξονες προτεραιότητας.
Σε κάθε στρατηγικό στόχο αντιστοιχεί µία οµάδα ειδικών στόχων η οποία οδηγεί στη
διαµόρφωση του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας.
Κάθε χρώµα υποδεικνύει µία πλήρη αντιστοιχία στρατηγικού στόχου-ειδικών στόχωνάξονα προτεραιότητας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Προστασία του
περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση
των φυσικών πόρων
(γενικός στρατηγικός
στόχος 2)

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και στην
ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της
αγροτικής οικονοµίας
(γενικός στρατηγικός
στόχος 3)

∆ηµιουργία τοπικών
ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη
διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω
της προσέγγισης Leader
(γενικός στρατηγικός
στόχος 4)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άξονας 1: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας

1.Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του
µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
2. Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας
3. Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του
πρωτογενή τοµέα
4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
για την προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις

Άξονας 2: Βελτίωση του
περιβάλλοντος και της
Υπαίθρου

1.Προστασία του εδάφους
2.Προστασία των υδατικών πόρων
3. Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών
4.Προστασία της βιοποικιλότητας
5.Προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου
6.Βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των
δασών

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής
στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας

1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών
περιοχών
2. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Άξονας 4: Εφαρµογή της
προσέγγισης Leader

1.Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας
2.Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και
κινητοποίηση του πληθυσµού για τον σχεδιασµό και
υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

∆ιατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας, της δασοκοµίας
και του αγροδιατροφικού
τοµέα (γενικός στρατηγικός
στόχος 1)
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2.2

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ –∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το πρόγραµµα είναι διαρθρωµένο σε 4 Άξονες οι οποίοι περιλαµβάνουν αντίστοιχα
µέτρα.
Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της
δασοκοµίας
Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της Υπαίθρου
Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας
Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης Leader
Οι Άξονες συµπληρώνονται από µία πέµπτη ενότητα πράξεων που αφορά στην
Τεχνική Βοήθεια.
Στον πίνακα 2.2α παρουσιάζεται η χρηµατοδότηση του προγράµµατος και οι
αντίστοιχες προτεραιότητες ανά Άξονα µε βάση τις δοθείσες χρηµατοδοτικές
βαρύτητες.
Το 46,1% του Προγράµµατος θα δαπανηθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας και της δασοκοµίας (Άξονας 1), το 34,5% για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου (Άξονας 2), το 19,4% για την ποιότητα ζωής στις
αγροτικές περιοχές και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας (Άξονας 3). Η
αναφορά στα ποσοστά αυτά, σε επίπεδο Άξονα, πραγµατοποιείται χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς το ποσό της Τεχνικής Βοήθειας, και µε τον
Άξονα Leader να κατανέµεται στους Άξονες 1 και 3. Για την εφαρµογή δράσεων
προσέγγισης Leader συνολικά θα δαπανηθεί το 5,9% του Προγράµµατος, ενώ για
την Τεχνική Βοήθεια το 2,0 %.
Πίνακας 2.2α Χρηµατοδότηση του προγράµµατος και προτεραιότητες
% ΤΗΣ
Κοινοτική

∆ηµόσια

∆ΗΜΟΣΙΑΣ

Ιδιωτική

Συνολικό

Συµµετοχή

∆απάνη

∆ΑΠΑΝΗΣ

Συµµετοχή

Κόστος

ΑΞΟΝΑΣ 1

1.598.153.220

2.254.921.210

46,1%

846.670.000

3.101.591.210

ΑΞΟΝΑΣ 2

1.296.518.200

1.714.908.869

34,5%

52.249.735

1.767.158.604

ΑΞΟΝΑΣ 3

510.813.004

709.898.244

19,4%

415.000.000

1.124.898.244

ΑΞΟΝΑΣ 4

224.570.000

295.266.850

5,9%

182.500.000

477.766.850

77.250.000

103.000.000

2,0%

0

103.000.000

3.707.304.424

5.077.995.173

1.469.419.735

6.574.414.908

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

100,00%
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παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι περιφέρειες σύγκλισης θα αντλήσουν
το 81,1% των διαθέσιµων πόρων, οι εκτός σύγκλισης το 14,4% και τα νησιά του
Αιγαίου το 4,5%

Πίνακας 2.2β Κατανοµή της Χρηµατοδότησης (∆ηµόσια ∆απάνη) κατά
κατηγορίες περιφερειών σύγκλισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περιφέρειες εκτός

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(∆ηµόσια δαπάνη)
730.106.129

σύγκλισης
Περιφέρειες σύγκλισης

Νησιά Αιγαίου

ΣΥΝΟΛΟ

4.120.789.045

227.100.000

5.077.995.173

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ

14,4%

81,1%

4,5%

100,0%
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3.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Με την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου επιδιώκεται η απάντηση, µεταξύ άλλων,
σε ουσιώδη ερωτήµατα όπως:

•

Είναι ορθή και επαρκής η ανάλυση;

•

Αναδεικνύονται τα βασικά διαρθρωτικά συστατικά και προβλήµατα του τοµέα;

•

Χρειάζονται συµπλήρωση ή τροποποίηση κάποιες όψεις της ανάλυσης;

•

Είναι σαφείς και έχουν ταυτοποιηθεί σωστά οι ανάγκες του τοµέα;

•

Αποτυπώνονται µε σαφήνεια οι στόχοι, οι προτεραιότητες, και πιθανές
δράσεις (εντοπίζονται, δηλαδή, οι κινητήριες δυνάµεις για µια διατηρήσιµη,
αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και του αγροτικού χώρου γενικότερα);

•

Είναι επαρκείς οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση SWOT
(δείκτες που αντανακλούν την κοινωνική, οικονοµική, διαρθρωτική και
περιβαλλοντική κατάσταση).

•

Αναδεικνύεται ο ορθολογισµός του ΠΑΑ, υπό την έννοια ότι το πρόγραµµα
οφείλει να ικανοποιεί υπαρκτές ανάγκες, να επιλύει προβλήµατα, να
αποφεύγει απειλές και κινδύνους και να συλλαµβάνει και να µεγιστοποιεί τις
ευκαιρίες. Με άλλα λόγια, η περιεχόµενη ανάλυση SWOT παρέχει µε
επάρκεια και σαφήνεια το ορθολογικό νοηµατικό πλαίσιο του προγράµµατος;

-------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε
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3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ως ‘περιβάλλον’ του προγράµµατος λογίζεται η µακροοικονοµική κατάσταση της
οικονοµίας, η οικονοµική κατάσταση του πρωτογενή τοµέα, η ανταγωνιστικότητά του,
η παραγωγική του δοµή, ο αγροδιατροφικός τοµέας, η περιβαλλοντική και
κοινωνικοοικονοµική του κατάσταση. Επισηµαίνεται συναφώς ότι η περιγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης του πρωτογενούς τοµέα είναι, ως όφειλε, σφαιρική
καλύπτοντας τις αναφερθείσες κύριες όψεις του τοµέα µε τις επιµέρους εκείνες
συνιστώσες που αποτελούν, πράγµατι, τα θεµελιώδη συστατικά του.

3.1.1 Γενική οικονοµική κατάσταση

Ορθώς τοποθετείται, εξαρχής, η σχετική περιγραφή στο ευρύτερο πλαίσιο της
γενικής οικονοµικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας επιχειρώντας να
φωτίσει το ‘σκηνικό’ εντός του οποίου δρα, εξελίσσεται και λειτουργεί ο πρωτογενής
τοµέας της οικονοµίας. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η γενική µακροοικονοµική κατάσταση
της οικονοµίας δεν συνιστά ένα αδρανή, ουδέτερο παράγοντα αλλά ασκεί, µικρότερη
ή µεγαλύτερη επίδραση, θετική ή αρνητική, στο βαθµό επιτυχίας του προγράµµατος.
Θα µπορούσαν, δηλαδή, να θεωρηθούν κάποιες µακροοικονοµικές µεταβλητές ως
‘εξωγενείς’ παράγοντες δυνητικής επιτυχίας / αποτυχίας του προγράµµατος και
αυτό ακριβώς πρέπει να επισηµανθεί ρητά ώστε να ολοκληρωθεί το νοηµατικό
πλαίσιο της αναφοράς στα µακροοικονοµικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας.
Ταυτόχρονα, προτείνεται να εντοπιστούν κάποια ειδικότερα µακροοικονοµικά
µεγέθη που είναι δυνατόν να δράσουν περισσότερο από άλλα ως ‘κρίσιµοι,
εξωγενείς’ παράγοντες που δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του
προγράµµατος. Κατά την άποψη του Συµβούλου, τέτοια µεγέθη που υπεισέρχονται
πιο δραστικά στις εξελίξεις του αγροτικού τοµέα και εποµένως µπορούν να
επιδράσουν πιο ισχυρά στην υλοποίηση του προγράµµατος είναι ο πληθωρισµός και
κυρίως ο πληθωρισµός των εισροών που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, τα
επιτόκια χορηγήσεων, το διαθέσιµο εισόδηµα, το δηµόσιο χρέος, οι δηµόσιες
επενδύσεις, µεταβολές στα

διατροφικά πρότυπα, κλπ.

Τόσο κατά τις

ενδιάµεσες αξιολογήσεις όσο και κατά την ex post, οι εν λόγω εξελίξεις θα
λαµβάνονται υπόψη αφού οι οικονοµικές επιδόσεις του αγροτικού τοµέα δεν είναι
ανεξάρτητες από τις υφιστάµενες κάθε φορά µακροοικονοµικές συνθήκες. Η
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διατηρήσιµης, αδιατάρακτης, οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας και
αντίθετα, θα δυσχεραίνεται σε περιόδους ύφεσης της οικονοµίας.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ∆ΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013, ΩΣ ‘ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ’ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

•

Πληθωρισµός εισροών

•

Επιτόκια χορηγήσεων

•

∆ιαθέσιµο εισόδηµα

•

∆ηµόσιο χρέος

•

∆ηµόσιες Επενδύσεις

•

Μεταβολές στα διατροφικά πρότυπα

Επισηµάνθηκαν στο κείµενο του ΠΑΑ ορισµένα στοιχεία που έχρηζαν βελτίωσης
όπως η αναφορά ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι µέτριες ενώ αντίθετα είναι
σηµαντικές και ότι η πολυαπασχόληση των αγροτών κινείται σε υψηλά επίπεδα ενώ
αντίθετα είναι χαµηλή, γεγονός που επισηµαίνει την ύπαρξη αντίστοιχης δυνατότητας
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων µέσω της πολυαπασχόλησης.
Οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στο σχετικό κείµενο του
ΠΑΑ 2007-2013.

Για την τεκµηρίωση του µεγέθους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ο Σύµβουλος
προέβη σε σχετικές εκτιµήσεις µε τη χρήση εργαλείων περιφερειακής ανάλυσης.
Προκειµένου να διερευνηθεί το µέγεθος των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
υπολογίστηκε ο συντελεστής µεταβλητότητας για κάθε Περιφέρεια, µε βάση το
οικογενειακό εισόδηµα.
Η έµφαση στις ανισότητες αυτές δόθηκε γιατί αποτελούν το κρίσιµο στοιχείο στο
οποίο πρέπει να εστιάζεται η αναπτυξιακή στρατηγική. Η γενική αναφορά σε
συνολικά µεγέθη δεν οδηγεί σε αποτελεσµατικό σχεδιασµό.
Όσον αφορά στην πηγή στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων σηµειώνεται ότι η έρευνα της ΕΣΥΕ που αφορά τα
εισοδήµατα και τις συνθήκες διαβίωσης διενεργείται σε περιορισµένο εθνικό δείγµα
το οποίο δεν µπορεί να δώσει στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο.
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του Υπουργείου Οικονοµίας που αφορά το φορολογητέο εισόδηµα. Το αρχείο δίνει,
µεταξύ των άλλων, ανά ταχυδροµικό κωδικό και ανά κλιµάκιο εισοδήµατος τον
αριθµό των φορολογικών δηλώσεων, τον αριθµό των ατόµων που περιλαµβάνονται
στις φορολογικές δηλώσεις και το φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα. Από όρια
ταχυδροµικών κωδικών έγινε αναγωγή σε όρια Περιφερειών µε τη χρήση
Γεωγραφικού Συστήµατος πληροφοριών (G.I.S).
Σε επίπεδο χώρας και για το έτος 2003 τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Αριθµός

Αριθµός ατόµων

Φορολογούµενο

φορολογικών

που

οικογενειακό

δηλώσεων

περιλαµβάνονται

εισόδηµα

Κλιµάκια εισοδήµατος

στις φορολογικές
∆ηλώσεις
σε εκ. δρχ.

σε ευρώ

σε ευρώ

< 2.934,70

681.087

848.758

831.761.217

1 έως 2

2.934,70 έως 5.869,41

783.399

1.042.514

3.457.914.446

2 έως 3

5.869,41 έως 8.804,11

1.070.130

1.478.506

7.749.924.014

3 έως 4

8.804,11 έως 11.738,81

665.396

1.008.589

6.751.516.179

4 έως 5

11.738,81 έως 14.673,51

483.944

766.359

6.353.885.987

5 έως 6

14.673,51 έως 17.608,22

354.119

585.416

5.687.697.955

6 έως 8

17.608,22 έως 23.477,62

440.710

767.739

8.909.169.443

8 έως 10

23.477,62 έως 29.347,03

243.573

443.799

6.374.701.247

10 έως 15

29.347,03 έως 44.020,54

306.324

577.941

10.813.540.151

> 44.020,54

149.366

282.085

10.096.285.429

5.178.048

7.801.706

67.026.396.068

<1

> 15
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή : Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές ότι στα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται
τα εισοδήµατα του 70% του ελληνικού πληθυσµού κατά κλιµάκιο εισοδήµατος
πράγµα που επιτρέπει τον υπολογισµό όχι µόνο των µέσων κατά κεφαλή
εισοδηµάτων αλλά και δεικτών ανισοκατανοµής όπως είναι λ.χ. ο σταθµισµένος
συντελεστής µεταβλητότητας ο οποίος µας πληροφορεί για την ποσοστιαία
µεταβλητότητα των εισοδηµάτων σε σχέση µε τον µέσο όρο.
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συνολικού αρχείου σε επίπεδο περιφέρειας και προέκυψαν τα παρακάτω
αποτελέσµατα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ

Minimum Maximum

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

6.764,40

964,53 31.799,78

5.586,99

82,59

10.542,02

955,03 37.750,45

8.351,08

79,22

Βόρειο Αιγαίο

7.342,52

949,84 30.653,78

5.835,99

79,48

∆υτική Ελλάδα

7.303,90 1.070,54 32.240,76

5.794,99

79,34

∆υτική Μακεδονία

7.320,67

963,72 31.926,18

5.932,62

81,04

Ήπειρος

7.457,40

912,10 32.175,15

5.906,25

79,20

Θεσσαλία

7.091,73 1.011,34 32.499,25

5.560,71

78,41

Ιόνια Νησιά

7.172,23

994,14 32.318,36

5.813,89

81,06

Κεντρική Μακεδονία

7.587,00

960,89 33.524,91

6.067,78

79,98

Κρήτη

7.742,94 1.049,92 31.962,96

5.929,41

76,58

Νότιο Αιγαίο

7.868,31

992,78 34.545,67

6.371,98

80,98

Πελοπόννησος

6.969,34

980,94 31.671,21

5.613,71

80,55

Στερεά Ελλάδα

7.596,24 1.064,06 31.540,99

5.442,61

71,65

8.591,25

7.059,79

82,17

Ανατ.Μακεδ.& Θράκη
Αττική

ΕΛΛΑ∆Α

979,97 35.791,64

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι
έντονες σε όλες τις περιφέρειες αφού ο σταθµισµένος συντελεστής µεταβλητότητας
κυµαίνεται µεταξύ 71,6% (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και 82,6% (Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας & Θράκης). Σηµειώνεται ότι η πραγµατική εικόνα είναι δυσµενέστερη
επειδή απουσιάζουν από το πιο πάνω αρχείο τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα που δεν
υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης καθώς και τα εισοδήµατα της
παραοικονοµίας τα οποία αφορούν κατά κανόνα υψηλά εισοδήµατα.

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται µε πολύ παραστατικό τρόπο το
µέγεθος των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66

Όσον αφορά την εκτίµηση ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών
εξαρτάται σε ‘σηµαντικό βαθµό’ από την εξέλιξη της γεωργικής και αλιευτικής
δραστηριότητας θεωρείται ότι – µε εξαίρεση τα 5-6 µεγάλα νησιά - αυτή είναι µια
υπερβολική εκτίµηση που δεν ανταποκρίνεται στη σηµερινή πραγµατικότητα αφού,
αντίθετα, η βασική τάση είναι η προϊούσα εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας
στα νησιά και η φθίνουσα εξέλιξη της θαλάσσιας αλιείας µε συνέπειες αρνητικές για
την παραγωγική βάση της οικονοµίας των νησιών.

3.1.2 Οικονοµική κατάσταση του Πρωτογενή τοµέα

Η περαιτέρω ειδικότερη περιγραφή του πρωτογενή τοµέα αναδεικνύει µε επαρκή
βαθµό τεκµηρίωσης τόσο το ρόλο του και τη σηµαντικότητά του στην ελληνική
οικονοµία όσο και τα µείζονα διαρθρωτικά προβλήµατα του τοµέα. Πράγµατι, ο
πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τοµέα της
παραγωγικής δραστηριότητας µε σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, την κοινωνική
συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, παρά το γεγονός ότι η τάση, όπως ορθά
διαπιστώνεται, είναι να συρρικνώνεται µε βάση τα κριτήρια της συµµετοχής του
στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του συνόλου της οικονοµίας. Έτσι, σύµφωνα µε
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ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της γεωργίας στο σύνολο της οικονοµίας από
9,9% που ήταν το 1995 διαµορφώθηκε στο 5,6% το 2004.
Η συµµετοχή στην απασχόληση από 17%

στη συνολική απασχόληση το 2000,

µειώθηκε στο 16,2% το 2002 και 12,6% το 2004.
Στις εξαγωγές, το εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο αυξάνεται αρνητικά .
Ακόµη, ο πρωτογενής τοµέας χαρακτηρίζεται «ως τοµέας ‘έντασης εργασίας’, µε
χαµηλή προστιθέµενη αξία, ποιότητα, ενσωµατωµένη γνώση και εξειδίκευση
των παραγόµενων αγαθών». Η εκτίµηση αυτή είναι σηµαντική και συνοψίζει πολύ
περιεκτικά τη φυσιογνωµία του πρωτογενή τοµέα και τις συνέπειες των χρόνιων και
επίµονων διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα για τα οποία γίνεται αναφορά στη
συνέχεια.
Οι τάσεις αυτές έχουν παρουσιαστεί, κυρίως, από τα µέσα της δεκαετίας του 1980
και εντατικοποιούνται συνεχώς τα πρόσφατα χρόνια, γεγονός που αναµένεται να
λάβει ακόµη πιο έντονες µορφές στο άµεσο µέλλον ως συνέπεια ποικίλων
παραγόντων µεταξύ των οποίων σηµαντικός είναι η αναθεώρηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, η διαρκής µείωση της ανταγωνιστικότητας, η αναµενόµενη
µείωση της σηµασίας του τοµέα µε την µετατροπή της οικονοµίας σε οικονοµία
υπηρεσιών κλπ. Οι παρεµβάσεις της Ε.Ε. µέσω των διαρθρωτικών ταµείων σκοπό
είχαν όχι τόσο να αναχαιτίσουν τις εν λόγω τάσεις όσο να υποβοηθήσουν τις
αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και τον αναγκαίο επαναπροσανατολισµό του τοµέα χωρίς
κλονισµούς, βίαιη ανακατάταξη και αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή.
Έτσι, η οικονοµική κατάσταση του τοµέα µπορεί να αποτυπωθεί µε τα εξής
χαρακτηριστικά στοιχεία:

Οικονοµική Κατάσταση του Αγροτικού Τοµέα
Τοµέας έντασης εργασίας, µε
•

χαµηλή προστιθέµενη αξία

•

χαµηλή ποιότητα παραγόµενων προϊόντων

59

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3 Ανταγωνιστικότητα στον Πρωτογενή τοµέα

Η χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα συνιστά
ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό του τοµέα που εµµένει παρά την εφαρµογή των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η συνέπεια της χαµηλής ανταγωνιστικότητας
εκδηλώνεται στις σχετικά υψηλότερες τιµές σε σύγκριση µε τις τιµές των
εισαγοµένων προϊόντων και γενικά σε σύγκριση µε τις διεθνείς τιµές, µε επιπτώσεις
στη ζήτηση, στο ισοζύγιο εξαγωγών – εισαγωγών γεωργικών προϊόντων

και,

φυσικά, στα εισοδήµατα του πρωτογενούς τοµέα. Οι παράγοντες που καθορίζουν
τη χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο
στα ακόλουθα:

•

περιορισµοί που τίθενται από τη γεωφυσική κατάσταση της χώρας και τους
περιορισµένους φυσικούς πόρους

•

το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων το οποίο µε 4,8 Ha ανά
εκµετάλλευση βρίσκεται σε τεράστια απόκλιση από τα 15,8 Ha ανά
εκµετάλλευση στην Ε.Ε. των 25.

•

η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων κατά µέγεθος που καταδεικνύει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους (76,1%) ανήκουν στην κλάση µεγέθους (0-5)
ενώ µόλις το 0,8% ανήκουν στην κλάση µεγέθους (>50 Ha).

•

η κυριαρχία των προσωπικών ή οικογενειακής µορφής εκµεταλλεύσεων
(99,9%) και µόνο 0,1% στις εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής.

•

οι αδυναµίες των αγροτικών συνεταιρισµών που συνιστούν τις βασικές
θεσµικές δοµές στήριξης του πρωτογενή τοµέα να διαδραµατίσουν πιο
αποφασιστικό ρόλο τόσο στον επαναπροσανατολισµό της παραγωγής όσο
και στη διάθεση και εµπορία των προϊόντων.

•

η ηλικιακή διάρθρωση των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπου
η τιµή του δείκτη «ποσοστό αγροτών ηλικίας <35 σε σχέση µε τους αγρότες
ηλικίας >55» για το έτος 2003 ήταν 0,13 µε όχι αισιόδοξη προοπτική
αναστροφής της κατάστασης αυτής αφού το 40% των απασχολουµένων στη
γεωργία είναι πάνω από 55 ετών.

•

το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων στον τοµέα (69,5%
απόφοιτοι δηµοτικού, 14,3% µε µερικές τάξεις του δηµοτικού ή χωρίς καµιά
εκπαίδευση, 15% απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης και µόλις το 1,2%
απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε
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σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η σηµασία του εν λόγω παράγοντα είναι
ιδιαίτερα µεγάλη ενόψει της επείγουσας ανάγκης στροφής της παραγωγής
σε βιολογικές καλλιέργειες, της διαφοροποίησης, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της υιοθέτησης καινοτοµιών.
•

η καινοτοµία, τόσο µε την έννοια της παραγωγής τεχνογνωσίας όσο και µε
την έννοια της διάχυσης και της µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η σχετική έρευνα
είναι ανεπαρκής ποσοτικά και ποιοτικά και οι µηχανισµοί σύνδεσης των
όποιων αποτελεσµάτων της µε την παραγωγή είτε απουσιάζουν είτε είναι
ανεπαρκείς.

Είναι φανερό ότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, περιορισµοί και αδυναµίες
µπορούν να ταξινοµηθούν σε «ανελαστικά» τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη
αντίσταση στη µεταβολή παρά τις παρεµβατικές πολιτικές και τα «ελαστικά» η
µεταβολή των οποίων παρότι δυσχερής, εντούτοις επηρεάζεται περισσότερο από
τις παρεµβατικές πολιτικές και είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί πιο αποτελεσµατικά
εφόσον διατεθούν οι αναγκαίοι γι’ αυτό πόροι και υπάρξει ο ανάλογος σχεδιασµός.
Η διάκριση αυτή επηρεάζει την κατεύθυνση και την έµφαση των επί µέρους
επιλογών και επιχειρησιακών στόχων. Στην πρώτη κατηγορία θα µπορούσαν να
ταξινοµηθούν τα πρώτα τέσσερα σηµεία και στη δεύτερη τα επόµενα πέντε.

3.1.4 Παραγωγή στον Πρωτογενή τοµέα-Τάσεις

Στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση της παραγωγής, σε ένα πρώτο επίπεδο,
είναι η σύνθεση της τελικής αξίας της παραγωγής. Το 69,20% προέρχεται από τη
Φυτική Παραγωγή και το 23,79% από τη Ζωική Παραγωγή (στοιχεία 2005). Παρά τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αλλαγή της σχέσης υπέρ της ζωικής
παραγωγής, η εικόνα παραµένει σταθερά η ίδια. Έτσι, η σχέση φυτικής /
κτηνοτροφικής παραγωγής είναι 3:1 υπέρ της φυτικής ως προς την αξία των
παραγόµενων προϊόντων. Η εν λόγω παρατήρηση έχει τη σηµασία της αφού πρέπει
να σταθµιστεί τόσο ως προς την κατανοµή των πόρων όσο και ως προς την
κατεύθυνση της έρευνας, της καινοτοµίας, της κατάρτισης, ως προς τις δράσεις κλπ.
Η αναµόρφωση της ΚΑΠ θα επιφέρει σηµαντικές ανακατατάξεις στους επιµέρους
κλάδους της φυτικής παραγωγής µε τις καλλιέργειες του καπνού, του βαµβακιού και
των ζαχαρότευτλων να επηρεάζονται περισσότερο µε κίνδυνο εγκατάλειψης των
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να συνεπιφέρει µια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, η ζωική παραγωγή είναι ελλειµµατική,
τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι σχεδόν στο σύνολό τους εισαγόµενα όπου µαζί µε τις
ζωοτροφές αποτελούν το 35,86% των εισαγωγών. Γενικά, τόσο για τον κλάδο της
φυτικής όσο και για τον κλάδο της ζωικής παραγωγής διαπιστώνεται χαµηλή
ανταγωνιστικότητα, χαµηλή προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε συσκευασία και
αδυναµία προώθησης στις ξένες αγορές. Παράλληλα, η εντατικοποίηση της γεωργίας
και της κτηνοτροφίας, η υπερβόσκηση, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και
λιπασµάτων η κακή διαχείριση των υδάτων, κλπ έχουν αυξανόµενα αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πεδίο της διάθεσης των προϊόντων στην εσωτερική
και την εξωτερική αγορά διαπιστώνεται υπέρµετρη διόγκωση του κόστους που
υποχρεώνεται να καταβάλει ο καταναλωτής µε ζηµιά τόσο του παραγωγού όσο και
του καταναλωτή. Στο κύκλωµα της εµπορίας επικρατούν συνθήκες ολιγοπωλιακές µε
τους συνεταιρισµούς να αδυνατούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των
συµφερόντων των παραγωγών.

Ενόψει της εικόνας αυτής, η κατεύθυνση που προτείνεται

όσον αφορά τον

προσανατολισµό της παραγωγής είναι: για τη φυτική παραγωγή, η καλλιέργεια
ενεργειακών φυτών και µη εδώδιµων (βιοκαύσιµα, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφικά
φυτά, λαχανικά της υπαίθρου) και για τη ζωική παραγωγή η βιολογική κτηνοτροφία
σε

συνδυασµό

µε

τον

εκσυγχρονισµό

των

εκµεταλλεύσεων

ιδίως

της

αιγοπροβατοτροφίας. Συναφώς επισηµαίνεται η ικανοποιητική µέχρι τώρα εφαρµογή
της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας και η ύπαρξη κατάλληλων
εδαφοκλιµατικών συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη. Γενικότερα, υποδεικνύονται
µέθοδοι παραγωγής χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά φιλικές και κοινωνικά
αποδεκτές.
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για µια τέτοια ριζική στροφή στην κατεύθυνση και τον
τρόπο παραγωγής επισηµαίνεται:

•

Η ανάγκη για ένταση, ταχεία διάδοση και αποτελεσµατικότητα της
πληροφόρησης τόσο των ατοµικών παραγωγών όσο και των φορέων τους
για τις νέες αναγκαιότητες, δράσεις και προγράµµατα αλλά και επικέντρωση
στην ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας του αγρότη απέναντι στις νέες
προκλήσεις, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία κλπ.

•

Η ανάγκη αναφοράς στο ρόλο και την απασχόληση των γυναικών στον
πρωτογενή τοµέα και ιδίως στη γεωργία και την κτηνοτροφία, αφού, εξάλλου,
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από την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονοµίας αλλά και από εκείνη στις
χώρες

της

Ε.Ε.

Η

κατεύθυνση

για

ανάπτυξη

αγροτουριστικών

δραστηριοτήτων δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες που τα τελευταία
χρόνια επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για επενδυτικά σχέδια και για
δηµιουργία συνεταιριστικών οργανώσεων.

3.1.5 Αγροδιατροφικός τοµέας

Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει ο εν λόγω κλάδος όσον αφορά την
παραγωγικότητα, την οργάνωση, την τεχνολογία, την προστιθέµενη αξία και γενικά
την αναπτυξιακή προοπτική, είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναµικό
κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Το ότι απασχολεί 124 χιλιάδες εργαζοµένους και
περιλαµβάνει 17.000 περίπου µικρές επιχειρήσεις οικοτεχνικού ή βιοτεχνικού τύπου
στις αγροτικές κυρίως περιοχές της χώρας αναδεικνύει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο
του εν λόγω κλάδου και ταυτόχρονα υπογραµµίζει τις περαιτέρω δυνατότητες
ανάπτυξής του. Οι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης επισηµαίνονται και από το
γεγονός ότι τα ισοζύγια εµπορίου στους διάφορους υποκλάδους (κρέατος,
πουλερικών, αυγών, µελιού, ζωοτροφών, ) είναι έντονα αρνητικά και εποµένως τα
περιθώρια για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό µεγάλα και υπαρκτά. Άλλωστε ο
δυναµισµός αυτό έχει φανεί και από την µέχρι σήµερα πορεία απορρόφησης των
πόρων του τρέχοντος «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει τις ίδιες χρόνιες εγγενείς αδυναµίες και προβλήµατα
όσον αφορά στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την
τυποποίηση και την εµπορία. Ιδιαίτερα

υπογραµµίζεται η µεγάλη συγκέντρωση

που παρουσιάζεται στον κλάδο αφού, σύµφωνα µε την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης, ένας αριθµός 200 περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της
παραγωγής και του µεριδίου της αγοράς. Είναι φανερό ότι τα πιο έντονα και
πιεστικά προβλήµατα από τα προαναφερθέντα αντιµετωπίζουν οι µικρές και πολύ
µικρές µονάδες και εποµένως είναι αυτές που κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα
έχουν ανάγκη στήριξης µέσω του προγράµµατος.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.6 Περιβαλλοντική κατάσταση (Βιοποικιλότητα, Υδατικοί πόροι, Κλιµατικές
αλλαγές)
H διαπίστωση ότι η «Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του
πολυποίκιλου ανάγλυφου είναι από τις πλουσιότερες χώρες σε όλα τα συστατικά
που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα» - φυτικά είδη, θηλαστικά, πουλιά, φυλές
αγροτικών ζώων, είδη ιχθυοπανίδας κλπ – σε συνδυασµό µε την προϊούσα
υποβάθµιση του περιβάλλοντος (γης, ατµόσφαιρας υδάτων) και τις αυξανόµενες
απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής
προστασίας, παρέχει το πλαίσιο για την εντατικοποίηση των παρεµβάσεων και την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των προληπτικών πολιτικών και των κατασταλτικών
µηχανισµών του κράτους στο ευαίσθητο αυτό πεδίο.

Η αναφορά στον αριθµό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), των Τόπων
Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), στην έκταση των περιοχών Natura και γενικά η
αναφορά στις προστατευόµενες περιοχές υπό οποιαδήποτε µορφή, ενώ ασφαλώς
απεικονίζει µια καταρχήν φροντίδα για το περιβάλλον σε θεσµικό επίπεδο δεν είναι,
ωστόσο, οπωσδήποτε επαρκής για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης στις εν
λόγω περιοχές. Ενδεχοµένως, µια εκτίµηση για την αποτελεσµατικότητα της
προστασίας και των παρεµβάσεων -έστω σε γενικές γραµµές- θα συντελούσε
στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας προς την ανωτέρω κατεύθυνση.

Γενικότερα, πάντως, εκτός από την πλούσια βιοποικιλότητα σε όλες της τις
συνιστώσες, άλλος θετικός παράγοντας για το περιβάλλον είναι η διατήρηση της
φυσιογνωµίας της υπαίθρου από την ύπαρξη ποικίλων δραστηριοτήτων γύρω από
τη γεωργία και τον αγροτικό τοµέα γενικότερα.
Όµως, οι αρνητικές εξελίξεις και οι αυξανόµενοι κίνδυνοι είναι που αρχίζουν πλέον
να συσσωρεύονται και να αλλοιώνουν την εικόνα. Ειδικότερα, η εγκατάλειψη
µεγάλων εκτάσεων γης (κυρίως στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές), η
συνακόλουθη διάβρωση και ερηµοποίηση, η οικοπεδοποίηση γεωργικής γης, η
εντατική γεωργία και η υπερβόσκηση, η µείωση των δασικών εκτάσεων λόγω
πυρκαγιών, η µη ορθολογική διαχείριση των κάθε τύπου αποβλήτων, συνιστούν
µείζονες απειλές και κινδύνους που παραπέµπουν στην ενεργοποίηση όλων των
µορφών παρέµβασης, στην ανάγκη για εντοπισµό των κρίσιµων δράσεων, τρόπων
και µορφών που άµεσα ή έµµεσα θα συµβάλουν στην αναστροφή της κατάστασης
αυτής.
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Η ειδικότερη ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης στις αγροτικές
περιοχές

αναφέρεται

στην

παραγωγική

διάρθρωση,

τα

εισοδήµατα,

τα

δηµογραφικά στοιχεία, την απασχόληση, τις συγκοινωνιακές υποδοµές και
υποδοµές υγείας και εκπαίδευσης ώστε να προκύψει το ‘προφίλ’ της ποιότητας
ζωής και η φυσιογνωµία της οικονοµίας των εν λόγω περιοχών που καλύπτουν,
από άποψη έκτασης, το 97% του συνόλου της ελληνικής επικράτειας. Από την εν
λόγω ανάλυση, επισηµαίνοντας τη σχετική υστέρηση των εισοδηµάτων και των
υποδοµών υγείας και εκπαίδευσης, τη σηµασία αλλά και το χαµηλό βαθµό της
πολυαπασχόλησης, τα προβλήµατα στην πρόσβαση των ορεινών και νησιωτικών
περιοχών κατά το χειµώνα, καθώς και την αυξανόµενη γήρανση του πληθυσµού,
διαµορφώνεται το µίγµα των δράσεων που θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο του 3ου
Άξονα Προτεραιότητας (Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση
της Αγροτικής Οικονοµίας).

Η ανάλυση θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε εντοπισµό των περιοχών εκείνων
που αντιµετωπίζουν σήµερα και εκείνων που πρόκειται να αντιµετωπίσουν στο
άµεσο µέλλον εντονότερα προβλήµατα ανισοτήτων, υστέρησης και φθίνουσας
ανάπτυξης, ιδιαίτερα µετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις αρνητικές επιπτώσεις
που αυτή αναµένεται να έχει, πρώτιστα, στις περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού,
καπνού, ζαχαροτεύτλων κλπ.
Μια τέτοια περαιτέρω εξειδίκευση είναι συναφής και µε τη θέση ότι, στο πλαίσιο του
LEADER, ‘θα εξεταστεί το ενδεχόµενο υλοποίησης παρεµβάσεων που θα
συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα ή κλάδο της οικονοµίας που
πλήττεται από κοινοτικές ή εθνικές πολιτικές’.

Όσον αφορά στο κρίσιµο θέµα της απασχόλησης, στο ΠΑΑ 2007-2013, η περιγραφή
στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που αφορά στην απασχόληση στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις καθώς επίσης και στην πολυαπασχόληση των γεωργοκτηνοτρόφων
χρήζει ορισµένων διευκρινήσεων/διορθωσεων προκειµένου να αποδοθεί ορθότερα η
πραγµατική κατάσταση.
Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι «στις αγροτικές περιοχές ποσοστό µόλις 12,3% των
αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων απασχολείται αποκλειστικά στον πρωτογενή
τοµέα, ενώ ποσοστό 68,3% των αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων διατηρούσε
ταυτόχρονα και κάποια άλλη µορφή απασχόλησης». Προφανώς, το συµπέρασµα
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παραρτήµατος όπου η ορθή διατύπωση έπρεπε να είναι ότι πλήρη απασχόληση
(εντός του έτους αναφοράς) είχαν µόνο 12,3% των κατόχων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στις αγροτικές περιοχές, 14,3% στις αστικές και στο σύνολο των
περιοχών 13,3%. Επίσης, 67,9% των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είχε
ετήσια απασχόληση λιγότερο από 50% του διαθέσιµου χρόνου αναφοράς. Οι
διαπιστώσεις αυτές δεν σηµαίνουν σε καµιά περίπτωση ότι το 68% των αρχηγών
διατηρεί και κάποια άλλη µορφή απασχόλησης. Ο βαθµός απασχόλησης σε άλλες
επικερδείς δραστηριότητες των αρχηγών των ΓΕ είναι µόνο 24,7% όπως φαίνεται
στον ίδιο πίνακα. Τέλος, η τελευταία στήλη του πίνακα δείχνει ότι µόνο το 22,3% το
αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει κύρια απασχόληση εκτός γεωργίας.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω δεδοµένα των απογραφών ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας (εκτελούνται ως απογραφικές έρευνες διάρθρωσης (Eurostat FSS)
από τα οποία προκύπτει έντονη υποαπασχόληση των µελών που εργάζονται στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις που σε συνδυασµό µε το χαµηλό διαχρονικά ποσοστό
απασχόλησης σε άλλες επικερδείς δραστηριότητες µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
υπάρχει άλυτο µέχρι τώρα πρόβληµα που στο άµεσο µέλλον θα επιδεινωθεί. Η
επιδείνωση θα προέλθει από τα νέα µέτρα της ΚΑΠ

για τα οποία και η ίδια η

Επιτροπή (βλ. Europa.eu.int) τονίζει: «παρά το γεγονός ότι η ΕΕ αριθµεί περίπου
έντεκα εκατοµµύρια γεωργούς και ότι πάνω από το 40% της έκτασης της ΕΕ
χρησιµοποιείται στη γεωργία, η επιβίωση των αγροτικών οικονοµιών δεν µπορεί να
θεωρείται πλέον δεδοµένη». Κατόπιν αυτών, µε γνώµονα την διευκρίνηση σε βάθος
κάποιων παραµέτρων και της γεωργικής απασχόλησης και της πολυαπασχόλησης
στη ελληνική ύπαιθρο, αναλύονται τα παρακάτω δεδοµένα που αφορούν την
απασχόληση:

Με βάση τους ορισµούς των επίσηµων διαρθρωτικών ερευνών της ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας,

οι

απασχολούµενοι

στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

•

Κάτοχοι και µέλη του νοικοκυριού των ΓΕ που δηλώνουν στις αντίστοιχες
απογραφές της ΕΣΥΕ ότι εργάστηκαν την περίοδο αναφοράς στην
εκµετάλλευση. Αυτοί ανέρχονταν το 1991 σε 1553 χιλ. άτοµα και το 1999 σε
1.421 χιλ. άτοµα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι απασχολούµενοι
αυτής της κατηγορίας

πραγµατοποιούν 182.191 χιλ. και 145.973 χιλ.

ηµεροµίσθια αντίστοιχα πράγµα που µεταφράζεται σε 117 και 103
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1999). Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως υποαπασχόληση ή κρυφή ανεργία
που παρουσιάζεται έντονα στον γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα. Μάλιστα, το
1999 σε σχέση µε το 1991, υπάρχει αύξηση της υποαπασχόλησης αφού οι
ηµέρες απασχόλησης µειώνονται κατά 19,9% ενώ οι απασχολούµενοι στις
εκµεταλλεύσεις µειώνονται µόνο κατά 8,5%.

•

Κανονικά απασχολούµενοι. Πρόκειται για τους µόνιµους εργάτες που
εργάζονται σε µικρό αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων και ήταν το 1991 6
χιλ. περίπου εργάτες ενώ το 1999 ήταν 10 χιλ. περίπου. Σε ποσοστιαίες
µεταβολές παρατηρείται µεγάλη αύξηση µεταξύ 1991 και 1999 πλην όµως τα
απόλυτα µεγέθη είναι πολύ χαµηλά.

Πίνακας 3.1.6α Απασχολούµενοι στη γεωργία – κτηνοτροφία

Απογραφή / Έτος

1999
1991
Μεταβολή %, 1999/1991

Σύνολο
εκµεταλλεύσεων

817.059
861.623
-5,2

Κάτοχοι και µέλη του νοικοκυριού
αυτών, που εργάστηκαν στην
εκµετάλλευση
Εκµεταλλεύσεις

816.534 1.420.788
861.362 1.553.289
-5,2
-8,5

Εποχικοί εργάτες

Εκµεταλλεύσεις
1999
1991
Μεταβολή %, 1999/1991

Κάτοχοι και
µέλη

Ηµέρες
απασχόλησης

293.650 17.295.225
248.611 12.077.955
18,1
43,2

Ηµέρες
απασχόλησης
145.972.728
182.191.112
-19,9

Απασχόληση
στα πλαίσια
αλληλοβοήθειας
Εκµεταλλεύσεις
95.282
65.170
46,2

Ηµέρες
απασχόλησης
3.225.714
2.013.555
60,2

Κανονικά απασχολούµενοι (µονιµοι
εργάτες στη γεωργία)

Εκµεταλλεύσεις

7.247
3.881
86,7

Άτοµα

Ηµέρες
απασχόλησης

10.465 2.714.262
6.189 1.471.910
69,1
84,4

Λοιποί εργάτες
(κατ’ αποκοπή
εργασία)
Εκµεταλλεύσεις

Ηµέρες
απασχόλησης

424.527 1.670.049
586.225 1.765.397
-27,6
-5,4

Πηγή: Απογραφές Γεωργίας-Κτηνοτροφίας ΕΣΥΕ

•

Εποχικοί εργάτες. Η κατηγορία αυτή είναι σηµαντικότερη της προηγουµένης
λόγω των ιδιαίτερων εποχικών αναγκών εργασίας που αντιµετωπίζονται σε
πολλές γεωργικές δραστηριότητες. Από τον προηγούµενο πίνακα βλέπουµε
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ηµεροµισθίων των µελών της ΓΕ. Μεταξύ 1991 και 1999 παρατηρείται αύξηση
43% στα ηµεροµίσθια και 18% στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αναζητούν
εποχικούς εργάτες. Το 1991 και το 1999 πραγµατοποιήθηκαν 49 και 59
ηµεροµίσθια αντίστοιχα ανά εκµετάλλευση.
•

Οι άλλες δυο κατηγορίες αφορούν ηµεροµίσθια αλληλοβοηθείας και κατ΄
αποκοπή εργασίες. Η κατ΄ αποκοπή εργασία χρησιµοποιείται σε µεγάλο
αριθµό εκµεταλλεύσεων µε µικρό αριθµό ηµεροµισθίων.

Τα άτοµα που απασχολούνται στις ΓΕ διακρίνονται στους κατόχους, στις/στους
συζύγους και στα άλλα µέλη. Σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα οι κάτοχοι της
εκµετάλλευσης αντιπροσωπεύουν το 57%, οι σύζυγοι το 28% και τα άλλα µέλη
(παιδιά, αδέρφια κλπ) το 14%. Οι αναλογίες αυτές δείχνουν ότι ο κυρίαρχος ρόλος
στη απασχόληση της ΓΕ ανήκει στους αρχηγούς χωρίς βέβαια να είναι αµελητέα και
η συνεισφορά των υπολοίπων µελών.

Πίνακας 3.1.6β Aπασχολούµενοι του οικογενειακού εργατικού δυναµικού των
γεωργικών – κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κατά περιφέρεια: 1999, σε
απόλυτα µεγέθη και σε αναλογίες
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Περιφέρειες

Σύνολο

Κάτοχοι

Σύζυγοι

Άλλα µέλη

1.420.788

816.534

402.089

202.165

118.774

64.519

38.496

15.759

Κεντρική Μακεδονία

210.268

116.718

56.171

37.379

∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος

49.945
141.761
70.454

29.586
79.436
42.917

13.438
41.765
21.045

6.921
20.560
6.492

Ιόνιοι Νήσοι

51.106

31.511

13.961

5.634

∆υτική Ελλάς

165.319

92.226

43.619

29.474

Στερεά Ελλάς

136.591

79.715

39.863

17.013

Πελοπόννησος
Αττική

182.179
38.687

103.421
26.171

50.829
8.520

27.929
3.996

Βόρειο Αιγαίο

51.837

32.497

14.436

4.904

Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

36.468
167.399

23.843
93.974

9.384
50.562

3.241
22.863

Σύνολο Χώρας

Ανατολική
Θράκη

Μακεδονία

και
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Περιφέρειες

Σύνολο

Κάτοχοι

Σύζυγοι

Άλλα µέλη

1

0,57

0,28

0,14

1

0,54

0,32

0,13

Κεντρική Μακεδονία

1

0,56

0,27

0,18

∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος

1
1
1

0,59
0,56
0,61

0,27
0,29
0,3

0,14
0,15
0,09

Ιόνιοι Νήσοι

1

0,62

0,27

0,11

∆υτική Ελλάς

1

0,56

0,26

0,18

Στερεά Ελλάς

1

0,58

0,29

0,12

Πελοπόννησος
Αττική

1
1

0,57
0,68

0,28
0,22

0,15
0,1

Βόρειο Αιγαίο

1

0,63

0,28

0,09

Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

1
1

0,65
0,56

0,26
0,3

0,09
0,14

Σύνολο Χώρας

Ανατολική
Θράκη

Μακεδονία

και

Πηγή:
Πηγή:Απογραφές
Eurostat FSSΓεωργίας-Κτηνοτροφίας ΕΣΥΕ, Eurostat-FSS

Ο

επόµενος

πίνακας

είναι

κατατοπιστικός όσο

αφορά

την

ανάλυση

της

υποαπασχόλησης των µελών των ΓΕ. ∆ηλαδή, οικογενειακό εργατικό δυναµικό
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οι οποίες αποτελούν και την συνολική ετήσια εισροή εργασίας στην παραγωγική
δραστηριότητα του τοµέα. ∆ηλαδή προκύπτει για κάθε µέλος του οικογενειακού
εργατικού δυναµικού κλάσµα απασχόλησης ίσο µε 0,35 στο σύνολο της χώρας.

Πίνακας 3.1.6γ Μέλη του οικογενειακού εργατικού δυναµικού των
γεωργικών – κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και ετήσιες
µονάδες εργασίας: 1999

Αριθµός
µελών

Περιφέρειες

Σύνολο Χώρας

Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνιοι Νήσοι
∆υτική Ελλάς
Στερεά Ελλάς
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Πηγή: Eurostat FSS

και

Ετήσιες
µονάδες
εργασίας

Ετήσιες
µονάδες
εργασίας
ανά µέλος

1.420.788,00

504.209,80

0,35

118.774,00

51.004,90

0,43

210.268,00
49.945,00
141.761,00
70.454,00
51.106,00
165.319,00
136.591,00
182.179,00
38.687,00
51.837,00
36.468,00
167.399,00

81.620,50
17.413,70
51.210,00
28.463,70
15.981,40
57.062,90
41.600,50
68.350,80
9.742,20
15.790,20
12.115,50
53.853,60

0,39
0,35
0,36
0,40
0,31
0,35
0,30
0,38
0,25
0,30
0,33
0,32

Η µεγάλη πλειονότητα του οικογενειακού εργατικού δυναµικού των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων όταν δεν απασχολείται στην εκµετάλλευση δεν έχει σηµαντικές
διεξόδους εναλλακτικής απασχόλησης όπως δείχνει ο επόµενος πίνακας. ∆ηλαδή,
1.086.332 άτοµα απασχολούνται αποκλειστικά στη γεωργική εκµετάλλευση, 27.238
κυρίως στην εκµετάλλευση που σηµαίνει ότι βρίσκουν απασχόληση σε άλλες
εργασίας

εκτός γεωργικής και 307.218 εργάζονται δευτερευόντως στην ΓΕ και

εποµένως δεν είναι πραγµατικοί αγρότες αλλά ασκούν την γεωργία ως δευτερεύουσα
απασχόληση. Εποµένως, το πρόβληµα της υποαπασχόλησης είναι υπαρκτό, άµεσο
και έντονο για 1.086.332 µέλη οικογενειακού εργατικού δυναµικού. Από τον ίδιο
πίνακα συµπεραίνεται ότι ‘πολυαπασχολούνταν’ το 1999 µόνο 27.238 µέλη
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συµπεράσµατα βγαίνουν και από τον σχετικό δείκτη βάσης έτους 2003 που
αναφέρθηκε παραπάνω (ο δείκτης αυτός δεν κάνει τον διαχωρισµό του παρακάτω
πίνακα επειδή τους ‘κυρίως’ και δευτερευόντως’ τους τοποθετεί µαζί).

Απασχολούµενοι

1999
αποκλειστικά

Σύνολο Χώρας
Αναλογία

κυρίως

1.086.332 27.238
76,0%

2,0%

1991
δευτερευόντως

307.218
22,0%

αποκλειστικά

κυρίως

1.216.922 64.492
78,0%

4,0%

δευτερευόντως

271.875
18,0%

απασχόλησης

Τα παραπάνω συµπεράσµατα διατυπώθηκαν µετά από ενδελεχή µελέτη των
στοιχείων των διαρθρωτικών ερευνών της ΕΣΥΕ 1991 και 1999 οι οποίες ήταν
απογραφικές έρευνες. Οι διαρθρωτικές έρευνες των ετών 2003 και 2005 είναι
δειγµατοληπτικές και δείχνουν τις τάσεις µετά την τελευταία απογραφή του 1999. Ο
επόµενος πίνακας δίνει συγκριτική εικόνα κυρίως µεταξύ 1999 και 2005 στους
βασικούς δείκτες απασχόλησης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Από τα στοιχεία
αυτού του πίνακα δεν παρατηρείται καµιά σηµαντική αλλαγή µεταξύ 1999 και 2005
στα δεδοµένα που απεικονίζουν την υποαπασχόληση και την πολυαπασχόληση των
µελών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Οι οριακές µεταβολές που δείχνουν τα νέα
στατιστικά στοιχεία του 2005, στα στοιχεία απασχόλησης, ενισχύουν περισσότερο τα
προηγηθέντα συµπεράσµατα. Επειδή όµως οι µεταβολές αυτές µπορεί να οφείλονται
και σε στατιστικά σφάλµατα της δειγµατοληψίας καθώς και σε σφάλµατα κάλυψης
της δειγµατοληψίας δεν αποτελούν τη βάση της παρούσας ανάλυσης.
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Πίνακας 3.1.6δ ∆ιαχρονική εξέλιξη βασικών δεικτών απασχόλησης των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 1991-2005

Τέλος, ο επόµενος πίνακας προέρχεται από την απογραφή πληθυσµού έτους 2001
της ΕΣΥΕ και εκτιµά τους απασχολούµενους στη γεωργία-κτηνοτροφία και δάση σε
547.752 άτοµα. Ο αριθµός αυτός είναι κοντά στις ετήσιες µονάδες εργασίας που
αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά δεν πρόκειται για την ίδια έννοια. Η απογραφή
πληθυσµού και η έρευνα εργατικού δυναµικού που χρησιµοποιούνται πολλές φορές
για να εκτιµήσουν την απασχόληση σε δεδοµένη στιγµή αναφοράς ρωτάνε τους
απογραφόµενους αν εργάστηκαν την τελευταία εβδοµάδα έστω και µια µέρα. Με ένα
τέτοιο ερώτηµα στην ιδιάζουσα περίπτωση των γεωργοκτηνοτρόφων δεν είναι
δυνατόν να εκτιµηθεί το ύψος του πραγµατικού οικογενειακού εργατικού δυναµικού
των ΓΕ πλην όµως χρησιµοποιείται στην πράξη για να συγκριθεί ο τοµέας της
γεωργίας µε τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν και καταµέτρηση
ανεργίας

κατά

τα

γνωστά.

Στην

ανεργία

αυτή

δεν

συνυπολογίζεται

η

υποαπασχόληση των µελών της ΓΕ αλλά µόνο η ανεργία των εργατών εκτός
γεωργικής εκµετάλλευσης η οποία για τον προγραµµατισµό των αγροτών έχει µικρή
κοινωνικοοικονοµική σηµασία.
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Πίνακας 3.1.6ε Πληθυσµιακή πυραµίδα απασχόλησης στη
γεωργία. κτηνοτροφία, δάση, 2001

ΗΛ.

ΑΡΡΕΝΕΣ

ΘΗΛΕΙΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝOΜΗ

ΟΜΑ∆Α

%
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝOΜΗ

15-19

8.077

1.805

9.882

9.882

1,70

20-24

25.367

10.587

35.954

45.836

8,00

25-29

35.175

18.570

53.745

99.581

17,40

30-34

38.593

24.102

62.695

162.276

28,30

35-39

36.295

25.166

61.461

223.737

39,00

40-44

37.093

28.646

65.739

289.476

50,50

45-49

33.942

30.422

64.364

353.840

61,70

50-54

37.158

33.644

70.802

424.642

74,00

55-59

34.163

28.330

62.493

487.135

84,90

60-64

40.391

20.226

60.617

547.752

95,50

65-69

12.222

4.607

16.829

564.581

98,40

70-74

5.436

2.244

7.680

572.261

99,70

75+

1.155

297

1.452

573.713

100,00

345.067

228.646

573.713

ΠΗΓΗ :ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΣΥΕ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το εργατικό δυναµικό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων υποαπασχολείται µε δείκτη
0,35 που σηµαίνει ότι στον ετήσιο εργάσιµο χρόνο αξιοποιείται µόνο το 35% αυτού.
Η πολυαπασχόληση των γεωργοκτηνοτρόφων είναι περιορισµένη και απαιτούνται
ισχυρά κίνητρα δηµιουργίας συνθηκών πολυαπασχόλησης. Σύµφωνα µε το ΠΑΑ, ο
δείκτης έτους βάσης 2003 για την απασχόληση των γεωργών µε άλλες επικερδείς
δραστηριότητες είναι µόλις 20,7% ενώ το κοινοτικό επίπεδο των 25 Κ-Μ είναι 31,2%.
Με βάση προσωρινά στοιχεία της έρευνας διάρθρωσης 2005 το ποσοστό αυτό
ανέρχεται στο 22% περίπου και εποµένως η όποια µικρή φαινοµενική βελτίωση
µπορεί να οφείλεται στα όρια του στατιστικού σφάλµατος. Το πρόβληµα αναµένεται
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συνθήκες για εργασιακή διέξοδο των αγροτών σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Σύµφωνα µε την προηγηθείσα περιγραφή της φυσιογνωµίας του πρωτογενή τοµέα
και µε την ανάδειξη των δυνατών και αδύνατων σηµείων, των ευκαιριών και των
απειλών,

µπορούµε

να

‘κωδικοποιήσουµε’

κοινωνικοοικονοµικές/περιβαλλοντικές

τις

απαιτήσεις

ανάγκες,

στις

οποίες

δηλαδή,

τις

πρέπει

να

ανταποκρίνεται (να απαντά) το πρόγραµµα.
Οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να έχουν συνάφεια µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες
και γενικά ένα πρόγραµµα κρίνεται αποτελεσµατικό µόνο εφόσον ικανοποιεί
συγκεκριµένες ανάγκες ή επιλύει κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Έτσι η διάγνωση
των αναγκών είναι προϋπόθεση για τον καθορισµό των στόχων, ο καθορισµός των
στόχων προϋπόθεση για τον καθορισµό των δράσεων του προγράµµατος για να
παραχθούν

συγκεκριµένα

αγαθά

και

υπηρεσίες µε

άµεσες

και

απώτερες

σχεδιασµένες επιπτώσεις. Εν ολίγοις, η λογική της διάρθρωσης / λειτουργίας ενός
προγράµµατος έχει το ακόλουθο σχήµα:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προβλήµατα

Επιπτώσεις
Ανάγκες

Αποτελέσµατα

Στόχοι

Εισροές

∆ράσεις

Εκροές
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Στην προκειµένη περίπτωση, οι διαγνωσµένες ανάγκες όπως προκύπτουν από τα
χαρακτηριστικά και από τα προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα µπορούν να
συνοψιστούν στα ακόλουθα:

Ανάγκες

•

να ενισχυθεί η πολυαπασχόληση και ο αγροτουρισµός

•

να αναβαθµιστεί η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η κατά κεφαλή ακαθ. προστ. αξία στον πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των παραγόµενων προϊόντων

•

να µεταβληθεί η διάρθρωση της φυτικής παραγωγής, να αναπτυχθεί η
βιολογική γεωργία και η παραγωγή ενεργειακών φυτών

•

να αναπτυχθεί η βιολογική κτηνοτροφία

•

να µεταβληθεί η σχέση φυτικής / ζωικής παραγωγής προς όφελος της
δεύτερης

•

να αυξηθεί το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων

•

να µειωθεί ο κατακερµατισµός του κλήρου

•

να καταστούν πιο αποτελεσµατικοί οι συλλογικοί φορείς των αγροτών

•

να εξυγιανθεί το κύκλωµα διακίνησης και εµπορίας

•

να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού

•

να

βελτιωθεί

η

συµβουλευτική

και

τεχνική

υποστήριξη

των

παραγωγών
•

να γίνουν αποτελεσµατικότεροι οι έλεγχοι του δηµοσίου όσον αφορά
το περιβάλλον, την προστασία του καταναλωτή, την ποιότητα των
προϊόντων,

•

να ενισχυθεί η συµβολαιακή γεωργία

•

να

παραχθούν

οι

απαιτούµενες

υποδοµές

όσον

αφορά

τις

συγκοινωνίες, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό, κυρίως στις
ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
•

να συγκρατηθεί ο πληθυσµός στην ύπαιθρο χώρα και να αναχαιτιστεί η
αστυφιλία
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αγροδιατροφικού τοµέα
•

να µεταβληθεί θετικά η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων στη
γεωργία

•

να βρεθούν νέες αγορές στο εξωτερικό και να εδραιωθούν οι
υφιστάµενες

Οι ανάγκες αυτές δεν υπάρχουν οµαδοποιηµένες και καταγραµµένες στο κείµενο
του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά προκύπτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που
παρατίθεται σε αυτό. Οι βαρύτητες που δίνονται στα διάφορα µέτρα αποτελούν
ουσιαστικά την ιεράρχηση των αναγκών.
Οι εν λόγω ανάγκες, οδηγούν στον καθορισµό των προγραµµατικών στόχων,
δηλαδή,

των

γενικών

και

των

ειδικών

στόχων,

µε

προϋπολογισµούς

(ποσοτικοποίηση) και χρονικό προγραµµατισµό. Στο σηµείο αυτό µπορεί να
ειπωθεί ότι η ανάλυση του πρωτογενή τοµέα σήµερα, στο πλαίσιο της ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου, παρουσιάζει µία εικόνα σηµαντικά όµοια -ως προς τα
προβλήµατα, τις ανάγκες, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, τους κινδύνους και
τις ευκαιρίες- µε την εικόνα της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006. Αυτό
υποδηλώνει ότι υπάρχουν καταστάσεις που απαιτούν αυξηµένο χρόνο και
προσπάθεια για την προσαρµογή τους στις απαιτούµενες µεταβολές. Το γεγονός
αυτό δεν οφείλεται, κατά τη γνώµη µας, ούτε σε σηµαντικές αστοχίες των
προηγουµένων προγραµµάτων ούτε και σε σηµαντική υστέρηση της υλοποίησής
τους, όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων. Οφείλεται, πιστεύουµε, κυρίως,
στο µέγεθος των εγγενών δυσκολιών που ιστορικά έχουν εγκαθιδρυθεί στον
πρωτογενή τοµέα, στην ανεπάρκεια, ίσως, των διαθέσιµων πόρων σε σχέση µε το
µέγεθος και το εύρος των προβληµάτων, και κατ’ επέκταση στην δυσχέρεια της
πολιτείας και των συλλογικών φορέων των αγροτών να εµπνεύσουν και να
οργανώσουν αποτελεσµατικά τη µεταβολή. Από την άποψη αυτή είναι προφανής η
προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, αν πρόκειται να υπάρξουν ουσιαστικές
ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές στο εξής. Το µέγεθος των οικονοµικών πόρων
αλλά και η αποτελεσµατικότητα του διοικητικού µηχανισµού και των ανθρώπινων
πόρων θα διαδραµατίσουν τον κεντρικό ρόλο στην επιτυχία, δηλαδή,

στην

ελαχιστοποίηση των αδυναµιών, τη µεγιστοποίηση των δυνατών σηµείων, την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των απειλών και την εκµετάλλευση των ευκαιριών
στο έπακρο, σε περιβάλλον µακροοικονοµικής σταθερότητας.
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση οδηγεί ουσιαστικά στη διαµόρφωση των στοιχείων
που συνθέτουν την ανάλυση SWOT.
Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο που στόχο έχει να φωτίσει και αναδείξει τα
κύρια οικονοµικά, κοινωνικά, διαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, δηµογραφικά και λοιπά
χαρακτηριστικά του τοµέα καθώς και τη σκιαγράφηση του ευρύτερου πλαισίου εντός
του οποίου λειτουργεί αυτός έτσι ώστε να εντοπιστούν οι καθοριστικοί εκείνοι
παράγοντες επί των οποίων, ακολούθως, θα βασιστεί σε σηµαντικό βαθµό η
στρατηγική και οι προτεραιότητες των παρεµβάσεων. Ακόµη, η εν λόγω ανάλυση,
οφείλει να εντοπίζει τις πλέον βασικές ανάγκες του τοµέα και να επισηµαίνει τους
παράγοντες εκείνους που µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την υλοποίηση
του προγράµµατος συνδέοντας το πρόγραµµα µε το περιβάλλον του.
Μετά την συγγραφή του πρώτου κειµένου του ΠΑΑ 2007-2013, ο Σύµβουλος για την
εκ των προτέρων αξιολόγηση, σε συνεργασία µε στελέχη της ΕΥ∆ επανεξέτασαν και
αναδιαµόρφωσαν την ανάλυση SWOT, έτσι ώστε να αποτυπώνει µε ποιο
αποτελεσµατικό τρόπο τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν.
Ο πίνακας της SWOT συνοψίζει και οµαδοποιεί τα κρίσιµα θέµατα στα οποία το
πρόγραµµα πρέπει να στηριχθεί. Τα ισχυρά σηµεία, τα αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρίες
και οι απειλές καταγράφονται µε τρόπο που αποτυπώνει την πραγµατικότητα που
καταδεικνύει τόσο η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση όσο και η γνώση του Συµβούλου
(της ex ante ) για τα προβλήµατα και τις προοπτικές του πρωτογενή τοµέα και του
αγροτικού χώρου.

Η επιλεχθείσα στρατηγική οδηγεί στην αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων, στην
αντιµετώπιση των αδυναµιών και στην εκµετάλλευση των ευκαιριών. Η πρόληψη
πιθανών κινδύνων αντιµετωπίζεται έµµεσα από την επιδίωξη της στρατηγικής να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει το περιβάλλον µε την εφαρµογή
του µοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης στις
αγροτικές περιοχές και να διαφοροποιήσει την οικονοµική τους δραστηριότητα.

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στον πίνακα στον οποίο καταλήγει η ανάλυση
SWOT, τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρείς και οι απειλές παρατίθενται
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προτεραιοτήτων της ακολουθητέας στρατηγικής.
Παρά το γεγονός ότι 9 µέτρα συγκεντρώνουν το 71% των πόρων του προγράµµατος,
στο κεφάλαιο των συσχετίσεων των ευρηµάτων της SWOT µε τους Άξονες
προτεραιότητας του προγράµµατος, προκύπτει ότι κάθε σηµείο της ανάλυσης
προσεγγίζεται µε περισσότερα του ενός µέτρα. Αυτή η προσέγγιση ερµηνεύεται ως
προσπάθεια βελτιστοποίησης της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος. Όταν
π.χ. για την αντιµετώπιση (άρση) µιας αδυναµίας χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα
πολλά µέτρα, µειώνονται οι κίνδυνοι αστοχίας και εποµένως αυξάνεται ο βαθµός
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων.

∆ιευκρινίσεις:
Ισχυρά σηµεία = παράγοντες ανεξάρτητοι ή µερικώς εξαρτώµενοι από τον έλεγχο
και τη βούληση των δηµόσιων αρχών µε την ευρύτερη έννοια του όρου που µπορεί
να προάγουν τις βελτιώσεις, την ανάπτυξη.
Αδυναµίες = παράγοντες ανεξάρτητοι ή µερικώς εξαρτώµενοι από τον έλεγχο και τη
βούληση των δηµόσιων αρχών µε την ευρύτερη έννοια του όρου που µπορεί να
εµποδίζουν τις βελτιώσεις, την ανάπτυξη
Ευκαιρίες = το σύνολο εκείνων των παραµέτρων του περιβάλλοντος εντός του
οποίου δρα και λειτουργεί ο πρωτογενής τοµέας που είτε δεν είναι υπό τον άµεσο
έλεγχο των δηµοσίων αρχών είτε έµµεσα επηρεάζονται από αυτές και οι οποίες,
υποτίθεται, µπορούν να επηρεάσουν ευνοϊκά, ισχυρά την κοινωνικοοικονοµική
ανάπτυξη του τοµέα
Απειλές ή Κίνδυνοι = το σύνολο εκείνων των παραµέτρων του περιβάλλοντος εντός
του οποίου δρα και λειτουργεί ο πρωτογενής τοµέας που είτε δεν είναι υπό τον
άµεσο έλεγχο των δηµοσίων αρχών είτε έµµεσα επηρεάζονται από αυτές και οι
οποίες,

υποτίθεται,

µπορούν

να

επηρεάσουν

δυσµενώς,

ισχυρά

την

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του τοµέα.
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Ισχυρά σηµεία (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)

Παραγωγή προϊόντων υψηλής

Γεωφυσικοί περιορισµοί (έντονο

Αξιοποίηση ενισχύσεων για

Αύξηση της έντασης του

προστιθέµενης αξίας που

ανάγλυφο του εδάφους,

παραγωγή προϊόντων υψηλής

ανταγωνισµού µε την

συνδέεται µε την εφαρµογή της

νησιωτικός χαρακτήρας) µε

ποιότητας, υψηλής

περαιτέρω απελευθέρωση των

βιολογικής γεωργίας και

αποτέλεσµα τη διάσπαση της

προστιθέµενης αξίας και

κτηνοτροφίας

γεωργικής παραγωγής και της

ζήτησης σε όλο το φάσµα της

Σηµαντική θέση του
αγροδιατροφικού τοµέα στην
ελληνική οικονοµία
Σηµαντικό ποσοστό προϊόντων
φυτικής παραγωγής που

Οικονοµική κατάσταση –
ανταγωνιστικότητα του
γεωργικού, αγροδιατροφικού
και δασοκοµικού τοµέα

αγοράς
Μικρό µέγεθος γεωργικών

εδαφοκλιµατολογικών

βασικών κλάδων της φυτικής

κατακερµατισµένος µέσος

συνθηκών και της αυξανόµενης

παραγωγής µε την

κλήρος

ζήτησης για παραγωγή

Υστέρηση ζωικής παραγωγής

∆ιατροφή

Τάση µείωσης των επενδύσεων στο

του αγροδιατροφικού τοµέα µε
ισχυρή παρουσία στις
παγκόσµιες αγορές
Ευνοϊκές προϋποθέσεις από άποψη
κλίµατος και εδαφών για
βιολογική γεωργία και
κτηνοτροφία
Ευνοϊκές επιχειρηµατικές συνθήκες
λόγω µακροοικονοµικής
σταθερότητας (ΟΝΕ)
∆ιαφαινόµενη τάση βελτίωσης της
ηλικιακής σύνθεσης µέσω της
αύξησης των νεαρών ατόµων

τη στήριξη του γεωργικού τοµέα
∆ιαταραχές στην ισορροπία

εκµεταλλεύσεων και

συνθέτουν τη Μεσογειακή

Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων

πρωτογενούς παραγωγής
Αξιοποίηση των

αγορών (ΠΟΕ)
Περιορισµός των πόρων της ΕΕ για

γεωργικό τοµέα
Αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο των
γεωργικών προϊόντων
Προβληµατική διασύνδεση

βιολογικών προϊόντων φυτικής
και ζωικής παραγωγής
Αυξηµένη ζήτηση για
αγροδιατροφικά προϊόντα
υψηλής ποιότητας στην χώρα
Αξιοποίηση της έµφασης της ΕΕ

πρωτογενούς παραγωγής –

στην αειφόρο προσέγγιση της

µεταποίησης

γεωργίας – κτηνοτροφίας

Προβληµατική ηλικιακή σύνθεση

Η παροχή ενισχύσεων για

απασχολούµενων στον

υιοθέτηση µεθόδων παραγωγής

πρωτογενή τοµέα

που καλύπτουν τις

Χαµηλό επίπεδο τεχνικής
υποστήριξης – καθοδήγησης
των γεωργών
Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και
κατάρτιση των

υποχρεώσεις των κωδίκων
ορθής γεωργικής πρακτικής
Σηµαντικό ποσοστό εξαγωγών
γεωργικών προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής ως προς τις
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αναµόρφωση της ΚΑΠ
∆υσκολία προσαρµογής στα
δεδοµένα συµµόρφωσης από
την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ
Αύξηση των τιµών του πετρελαίου
και του κόστους των εισροών
στον πρωτογενή τοµέα
Περιορισµένες δυνατότητες των
παραγωγών να
προσαρµοστούν στις αναγκαίες
αναδιαρθρώσεις και
εκσυγχρονισµούς
Έλλειψη δοµών υποστήριξης
παραγωγών για την παραγωγή,
διάθεση και εµπορία γεωργικών
προϊόντων
Ανεπαρκής µεταφορά και διάχυση
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Ισχυρά σηµεία (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)

στον πρωτογενή τοµέα και της

απασχολούµενων στον

πρόωρης συνταξιοδότησης

πρωτογενή τοµέα
Χαµηλό επίπεδο οργάνωσης των
συνεταιριστικών οργανώσεων
Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τοµέα µε

Ευκαιρίες (Opportunities)
συνολικές εξαγωγές της χώρας
Προαγωγή της συµβολαιακής
γεωργίας
∆ιαµόρφωση ευνοϊκού

στη γεωργική παραγωγή σε
σχέση µε τις νέες τεχνολογικές
εξελίξεις διεθνώς

Έµφαση στη δια βίου µάθηση και
αξιοποίησή της για τη βελτίωση

ανάπτυξης καινοτοµιών,

των δεξιοτήτων και των

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού

γνώσεων του ανθρώπινου

και ποιότητας, υγιεινής και

δυναµικού

Ελλείψεις στους ελεγκτικούς

τεχνογνωσίας και καινοτοµιών

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

έλλειψη υιοθέτησης και

ασφάλειας των προϊόντων τους

Απειλές (Threats)

∆υνατότητα ανάπτυξης µηχανισµών
και θεσµών υποστήριξης –

µηχανισµούς του Κράτους και

καθοδήγησης – πληροφόρησης

της αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα

και διάχυσης της καινοτοµίας

ποιότητας προϊόντων –

στον πρωτογενή τοµέα

προστασίας περιβάλλοντος –
καταναλωτή
Μείωση του πληθυσµού των
ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών
Χαµηλή παραγωγικότητα του
δασοκοµικού τοµέα
Υψηλό απόθεµα περιοχών φυσικού

Περιβαλλοντική κατάσταση

Τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής

παραγωγής ενέργειας από την

κάλλους, πλούσιας

δραστηριότητας σε ορεινές και

αξιοποίηση της γεωργικής και

περιβαλλοντικής κληρονοµιάς

µειονεκτικές περιοχές µε

δασοκοµικής παραγωγής

και ιδιαίτερης γεωµορφολογίας

αρνητικές συνέπειες στην

συµβάλλοντας στον περιορισµό

Σχετικά υψηλά ποσοστά
απειλούµενων ειδών
Υψηλός κίνδυνος µεγάλου
ποσοστού διάβρωσης εδαφών
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Ισχυρά σηµεία (Strengths)
∆άση µεγάλης γενετικής
ποικιλότητας
Επίπεδο ποιότητας των υδατικών

Αδυναµίες (Weaknesses)
προστασία του περιβάλλοντος
Ανθρωπογενείς πιέσεις σε περιοχές
NATURA και υψηλής φυσικής

Ευκαιρίες (Opportunities)
της κλιµατικής αλλαγής
Ενίσχυση της ΕΕ στην αειφόρο

Απειλές (Threats)
Ξηρασία λόγω κλιµατικής αλλαγής
Αδυναµία αναστροφής

προσέγγιση της γεωργίας –

περιβαλλοντικής υποβάθµισης

κτηνοτροφίας

των υδάτων, της ατµόσφαιρας,

πόρων που καλύπτει σε µεγάλο

αξίας περιοχές, καθώς και σε

βαθµό τα όρια που τίθενται σε

δάση και δασικές εκτάσεις

σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες

(κτηνοτροφία, οικιστική

πολιτών για την προστασία του

ανάπτυξη)

περιβάλλοντος και ασφάλεια

γης µε αποτέλεσµα την

των τροφίµων

απώλεια της υφιστάµενης

Σηµαντικός αριθµός περιοχών
υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
Ευνοϊκές προϋποθέσεις για

Υποβάθµιση υπόγειων
υδροφορέων από

ανάπτυξη βιολογικής

ανθρωπογενείς δραστηριότητες

κτηνοτροφίας

(υφαλµύρωση, νιτρικά,

Μεγάλος αριθµός προτεινόµενων
τόπων κοινοτικής σηµασίας
(πΤΚΣ)
Σηµαντικός αριθµός ζωνών ειδικής
προστασίας (ΖΕΠ)

βιοµηχανικά απόβλητα)
Ανισοµερή κατανοµή του υδατικού
δυναµικού της χώρας
Πολλά άνυδρα ή µε περιορισµένους
υδατικούς πόρους νησιά της
χώρας

Αυξηµένη ευαισθητοποίηση των

Ανάπτυξη ελεγκτικών µηχανισµών
για το περιβάλλον

των εδαφών – ερηµοποίηση
Κίνδυνος εγκατάλειψης εκτάσεων

φυσικής τους αξίας
Έλλειψη µέτρων για την αποφυγή
συγκρούσεων χρήσεων γης
Έλλειψη µέτρων προστασίας της
γεωργικής γης
Αυξηµένη ζήτηση για παραθεριστική
κατοικία
Οικιστικές πιέσεις για δεύτερη
κατοικία

Απουσία ορθολογικής διαχείρισης
υδατικών πόρων
Έλλειψη επαρκών πόρων για την
υποστήριξη δράσεων της
προστασίας του περιβάλλοντος
Ελλείψεις στο καθεστώς
προστασίας και διαχείρισης σε
περιοχές NATURA
Έλλειψη ορθολογικών
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Ισχυρά σηµεία (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)

Αξιοποίηση της ‘ολοκληρωµένης’

πληθυσµιακή αποδυνάµωση µε την

διαχειριστικών πρακτικών σε
δασικές περιοχές
Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη συµπληρωµατικής

µειονεκτικών περιοχών της

οπτικής και πολιτικής της ΕΕ

εγκατάλειψη ορεινών και

απασχόλησης και της

χώρας ως προς το εισόδηµα, τη

για την κοινωνικοοικονοµική και

µειονεκτικών περιοχών, κυρίως

διαφοροποίησης της αγροτικής

δηµογραφική σύνθεση, το

πολιτισµική ανάπτυξη της

από το νεανικό πληθυσµό

οικονοµίας

µορφωτικό επίπεδο και τις

υπαίθρου – έµφαση στην

Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης των

υποδοµές

ποιότητα ζωής, στις υποδοµές

δυνατοτήτων επιχειρηµατικής

υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας

και τουριστικής δραστηριότητας

Ύπαρξη σηµαντικού αριθµού
πιστοποιηµένων προϊόντων σε
συνδυασµό µε µια αυξανόµενη
τάση ζήτησής τους
Αξιόλογη πολιτιστική, λαϊκή και

Κοινωνικο-οικονοµική
κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές

Υστέρηση των ορεινών και

αγροτική κληρονοµιά στις
αγροτικές περιοχές και εκτενής
χωρική διασπορά αυτής
Πολυετής εµπειρία στην εφαρµογή
προγραµµάτων τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης
Εξοικείωση µε τη φιλοσοφία
LEADER

Έλλειψη τουριστικών υποδοµών και
χαµηλή ποιότητα τουριστικών

Υψηλό απόθεµα περιοχών φυσικού

υπηρεσιών σε συγκεκριµένες

κάλλους, πλούσιας πολιτιστικής

περιοχές

– περιβαλλοντικής κληρονοµιάς

Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης –
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναµικού
Υστέρηση στις δοµές εµπορίας και
διανοµής αγροτικών προϊόντων
Ανεπαρκής αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων
Χαµηλή διείσδυση και αξιοποίηση
των ΤΠΕ στην ύπαιθρο
Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ
των κατοίκων αγροτικών και
αστικών περιοχών
Περιορισµένη χρονική διάρκεια
τουριστικής ζήτησης και έντονη

και ιδιαίτερης γεωµορφολογίας
περαιτέρω ενίσχυση της

στις ορεινές και νησιωτικές
περιοχές
Αδυναµία προσαρµογής στις
απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ
Αδυναµία ανάσχεσης της

πολυαπασχόλησης, ιδίως µε

πληθυσµιακής ερήµωσης

δραστηριότητες του τουρισµού

ορεινών, µειονεκτικών

της υπαίθρου

περιοχών/ διατήρηση των

Αυξανόµενη ζήτηση για
εναλλακτικές µορφές τουρισµού
Αυξηµένη ζήτηση
διαφοροποιηµένου τουρσιτικού

τάσεων αστικοποίησης
Περαιτέρω εγκατάλειψης της
υπαίθρου από το νεανικό
πληθυσµό

προϊόντος
Αυξανόµενη ζήτηση για νέους
τουριστικούς προορισµούς
Ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών
στη γεωργία και γενικότερα
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Ισχυρά σηµεία (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)
εποχικότητα
Χαµηλή διαφοροποίηση της
οικονοµίας της υπαίθρου

Ευκαιρίες (Opportunities)

Απειλές (Threats)

στην αγορά εργασίας στις
αγροτικές περιοχές
Βελτίωση και δηµιουργία νέως
υποδοµών πρόσβασης στις
αγροτικές περιοχές
∆ιφαινόµενη τάση
επαναγκατάστασης στον
αγροτικό χώρο για κατοίκηση
και ανάληψη επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
∆ιάδοση των εφαρµογών ΤΠΕ για
την εξυπηρέτηση του πολίτη και
των επιχειρήσεων
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3.4 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Κατά την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο 2000-2006 συγχρηµατοδοτήθηκαν από το
ΕΓΤΠΕ συνολικά παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονταν στα ακόλουθα Προγράµµατα:
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου, 2000-2006», (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)

•

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη», (ΕΠΑΑ)

•

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 διοικητικών Περιφερειών
της Ελλάδας, ΠΕΠ

•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Η πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων
της προηγούµενης Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 θα καταστεί δυνατή µετά
την ολοκλήρωση τους, στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Με βάση τα
υφιστάµενα στοιχεία της παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου των παρεµβάσεων πραγµατοποιείται µια αποτίµηση των µέχρι σήµερα
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων ανά Πρόγραµµα και ειδικότερα των σηµαντικότερων
Μέτρων από πλευράς χρηµατοοικονοµικής βαρύτητας.
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)
Για το σύνολο του Προγράµµατος παρατηρείται σηµαντικά ικανοποιητικός βαθµός
αποτελεσµατικότητας ως προς τα χρηµατοοικονοµικά του στοιχεία, αφού τα
ενταγµένα έργα αντιπροσωπεύουν το 138,2% του προϋπολογισµού του (µέχρι τον
5ο 2007), οι συµβασιοποιήσεις (νοµικές δεσµεύσεις) ποσοστό 96,4% και οι
πληρωµές του αντιστοιχούν στο 60,5% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του. Η
υπερκάλυψη

του

προϋπολογισµού

του

Προγράµµατος

πραγµατοποιήθηκε,

προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων, καθώς
και λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε από τους εν δυνάµει
δικαιούχους για ένταξη στα Μέτρα του. Επιπλέον, το µεγάλο ενδιαφέρον για ένταξη
των εν δυνάµει δικαιούχων καταδεικνύει τις µεγάλες ανάγκες του τοµέα για
επενδυτικά

σχέδια

µε

στόχο

τον

εκσυγχρονισµό

και

τη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και τις µεγάλες ανάγκες των αγροτικών περιοχών για
παρεµβάσεις µε στόχο την ανασυγκρότησή τους και τη βιώσιµη ανάπτυξή τους.
Αναφορικά µε την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Προγράµµατος των
σηµαντικότερων Μέτρων, από πλευράς χρηµατοδοτικής βαρύτητας, παρεµβάσεων
έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα:
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συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος 14.937 επενδυτικά σχέδια
(σχέδια

βελτίωσης)

εκτός

των

ανειληµµένων

υποχρεώσεων

της

προγραµµατικής περιόδου του Β΄ ΚΠΣ 1994-1999, τα οποία αντιστοιχούν σε
περίπου 258 εκατ. Ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Από αυτά έχουν ολοκληρωθεί
τα 628 σχέδια βελτίωσης.
•

Μέτρο 2.1 «Επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων»:
έχουν εγκριθεί συνολικά 1.489 επενδυτικά σχέδια (εκτός των ανειληµµένων
υποχρεώσεων της προγραµµατικής περιόδου του Β΄ΚΠΣ 1994-1999), τα
οποία αντιστοιχούν σε 697,5 εκατ. Ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Από τα
επενδυτικά σχέδια αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα 654.

•

Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης»: έχουν ενταχθεί
συνολικά 16.291 νέοι γεωργοί, τα οποία αντιστοιχούν σε 337 εκατ. Ευρώ
δηµόσια δαπάνη.

•

Άξονας 7 «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου
(ΟΠΑΑΧ)»: έχουν ενταχθεί συνολικά 738 µικρά δηµόσια έργα, συνολικής
δηµόσιας δαπάνης 198,38 εκατ. Ευρώ και 1.541 ιδιωτικές επενδύσεις,
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 168,3 εκατ. Ευρώ.

Σε επίπεδο εκροών, αναφορικά µε το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στόχων η
εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, για το σύνολο των τεσσάρων δεικτών του
Προγράµµατος, οι οποίοι αντιστοιχούν στα ανωτέρω Μέτρα, αφού η υλοποίησή τους
έχει ήδη φθάσει σε υψηλά ποσοστά επί του στόχου τους. Επιπροσθέτως, ως προς
τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους, µέχρι τη λήξη του Προγράµµατος,
εκτιµάται ότι για όλους τους δείκτες εκροών είναι εφικτή η επιτευξιµότητά τους µε
βάση τους υπόλοιπους διαθέσιµους πόρους των αντίστοιχων Μέτρων και το µέσο
µοναδιαίο κόστος των σχετικών µε αυτούς ήδη ενταγµένων δράσεων, από τις οποίες
1

προκύπτουν οι δείκτες εκροών .
Επιπτώσεις στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων
Στο πλαίσιο της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης εκτιµήθηκε η συµβολή
του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων ως επίπτωση των παρεµβάσεων του Μέτρου 2.1 «Επενδύσεις
στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων», του Μέτρου µε τη µεγαλύτερη
χρηµατοδοτική βαρύτητα, 30% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του
Προγράµµατος. Σύµφωνα µε την εκτίµηση αυτή, αναµένεται µε την ολοκλήρωση του
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μέτρου 2.1 να αυξηθεί η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων κατά 26,1%, επιτυγχάνοντας τον προγραµµατικό στόχο.
Επιπτώσεις στην απασχόληση
Η συµβολή του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ στη απασχόληση από τη χρήση / λειτουργία των έργων
του, µε την ολοκλήρωσή τους, καθώς και οι µικτές θέσεις εργασίας που
δηµιουργούνται µε την πλήρη ανάπτυξη της δυναµικότητας του κεφαλαίου που
επενδύθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος εκτιµήθηκαν σύµφωνα µε µεθοδολογία
του Συµβούλου Αξιολόγησης (Σ.Α.) της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης.
Οι θέσεις που θα δηµιουργηθούν µε την ολοκλήρωση του συνόλου των
δράσεων/έργων του Ε.Π., εκτιµώνται σε 11.233. Όπως είναι αναµενόµενο, ο
µεγαλύτερος αριθµός θέσεων (8.171 θέσεις, ήτοι 73% επί του συνόλου των
αναµενόµενων θέσεων µε την ολοκλήρωση του Ε.Π.) προέρχεται από την υλοποίηση
των δράσεων/έργων του Άξονα 2, δεδοµένης της υψηλής χρηµατοδοτικής βαρύτητάς
του στο Ε.Π., σε συνδυασµό µε το είδος των δράσεων που περιλαµβάνει (επενδυτικά
σχέδια µεταποίησης και εµπορίας πρωτογενούς προϊόντος). ∆εύτερος κατά σειρά,
για τους ίδιους εν γένει λόγους, είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 1, όπου οι
δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης προέρχονται από τη λειτουργία των Σχεδίων
Βελτίωσης. Οι αναµενόµενες από αυτές τις δράσεις θέσεις εργασίας καλύπτουν
ποσοστό 14% του συνόλου των θέσεων του Προγράµµατος. Οι υπόλοιποι Άξονες
Προτεραιότητας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Σ.Α., συµµετέχουν λιγότερο στη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως λόγω του είδους των παρεµβάσεων που
περιλαµβάνουν. Αναφερόµενοι µε φθίνουσα σειρά είναι: Ο Άξονας Προτεραιότητας 7,
ο Α.Π. 3, ο Α.Π. 6 και ο Άξονας 4, ενώ, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Σ.Α., ο
Άξονας 5 δε δηµιουργεί θέσεις εργασίας µε την ολοκλήρωση των δράσεων / έργων
που περιλαµβάνει.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου,
αποτελεί τον τρίτο γενικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘‘Αγροτική
Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006’’.
Το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου χρηµατοδοτεί µια σειρά
έργων που έχουν άµεση συσχέτιση µε το περιβάλλον και το επηρεάζουν άλλοτε
θετικά και άλλοτε αρνητικά.
Ειδικότερα, στο Μέτρο 1.1 οι επιπτώσεις προκύπτουν καθώς ένας σηµαντικός
αριθµός σχεδίων βελτίωσης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων επενδύσεις προστασίας
του περιβάλλοντος που συνδέονται µε την εξοικονόµηση ύδατος σε επίπεδο
1

«Ενηµέρωση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ 2000-2006» ∆εκέµβριος του 2005.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------γεωργικής εκµετάλλευσης, την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών συστηµάτων
εκµετάλλευσης, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Επίσης, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 οι επιπτώσεις στο περιβάλλον προέρχονται από
τα επενδυτικά σχέδια ύψους µέχρι 300.000 Ευρώ, τα οποία υποχρεωτικά
περιλαµβάνουν κάποια επένδυση για το περιβάλλον (π.χ. βιολογικοί καθαρισµοί,
ΗΑCCP, ISO, κλπ.) και από τα επενδυτικά σχέδια µεγαλύτερου ύψους, τα οποία
βαθµολογούνται θετικά κατά την αξιολόγησή τους όταν περιλαµβάνουν επενδύσεις
για το περιβάλλον.
Οι µεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον προκύπτουν από τα σηµαντικού
προϋπολογισµού έργα των Μέτρων 6.1 και 6.2, που είναι αρδευτικά δίκτυα και
φράγµατα.
Εκτιµάται ότι οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής
και λιγότερο έως καθόλου κατά τη φάση λειτουργίας των έργων.
Οι περισσότερες εξ αυτών είναι µικρής κλίµακας και έως ένα ικανοποιητικό βαθµό
αναστρέψιµες µε την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων. Τα µέτρα αντιµετώπισης που
έχουν προβλεφθεί καταγράφονται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που
έχουν ολοκληρωθεί

για

την

πλειονότητα

των µεγάλων έργων και

στους

Περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν εκδοθεί.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί, στις επιπτώσεις των µέτρων αποκατάστασης και
διατήρησης των χλωριδο-πανιδικών οικοσυστηµάτων και των ευαίσθητων οικολογικά
περιοχών. Τα µέτρα που έχουν προβλεφθεί για την προστασία, είτε την
αποκατάστασή τους είναι ικανοποιητικά, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται στην εφαρµογή τους έτσι ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες των
ευπαθών οικοσυστηµάτων.
Επίσης, λόγω της φύσης των έργων, επιπτώσεις θα υπάρχουν στο έδαφος και τα
υπόγεια και επιφανειακά νερά. Οι επιπτώσεις στο έδαφος αφορούν, είτε στην
ποιότητά του, είτε στο ανάγλυφό του και οι επιπτώσεις στα νερά αφορούν κυρίως
στην ποιότητα και την ισορροπία του δυναµικού τους.
Όπως και στην περίπτωση των οικοσυστηµάτων έτσι και εδώ, είναι σηµαντικό να
εφαρµοστούν τα µέτρα που έχουν προβλεφθεί από τις σχετικές µελέτες για τον
περιορισµό

των

επιπτώσεων

και

την αποκατάσταση

της

ισορροπίας.

Τα

προβλεπόµενα µέτρα θεωρούνται επαρκή για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
αυτών.
Τέλος, οι επιπτώσεις στο ακουστικό και ατµοσφαιρικό περιβάλλον θεωρούνται
περιορισµένου µεγέθους και έχουν προσωρινό χαρακτήρα (φάση κατασκευής), ενώ
η αισθητική του τοπίου δεν προβλέπεται να επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη»
Το Ε.Π.Α.Α 2000–2006 αποτελεί οριζόντιο πρόγραµµα µε εφαρµογή στο σύνολο της
χώρας. Αποτελείται, µετά την τελευταία αναθεώρηση του Νοέµβριου 2006, από έξι
(6) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν 24 Μέτρα και την Τεχνική
Στήριξη. Έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.402,3 εκατ. €, µε την Κοινοτική Συµµετοχή
να καλύπτει το 42,9%, ήτοι 1.030,4 εκ. Ευρώ.
Τα βασικά συµπεράσµατα2 που προκύπτουν αναφορικά µε τις επιπτώσεις σε
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας είναι τα κάτωθι:
•

Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόωρη Συνταξιοδότηση

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 έχουν ενισχυθεί 61.650 δικαιούχοι, µε
αποδεσµευθείσα έκταση 199.553 εκτάρια.
Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορούν στην άµβλυνση του οξυµένου
δηµογραφικού προβλήµατος των απασχολούµενων στην γεωργία και η ενίσχυση της
δηµιουργίας βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της αύξησης του µεγέθους
της, φαίνεται να επιτυγχάνονται δεδοµένου ότι η µέση ηλικία των διαδόχων γεωργών
είναι 30 έτη και η µέση διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποχωρούντος και διαδόχου 27
έτη. Σχετικά µε τη βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που προκύπτουν
µετά την διαδικασία της µεταβίβασης αυτή επιτυγχάνεται δεδοµένου ότι το µέγεθος
του δύναται να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι είναι πολλαπλάσιο του υφιστάµενου. Από
τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας
(Α.Τ.Ε) προκύπτει ότι το µέσο µέγεθος των νέων εκµεταλλεύσεων είναι 9 εκτάρια το
οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από το µέσο µέγεθος σε εθνικό επίπεδο 4,8 εκτάρια.
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκτιµάται ότι έχουν ιδιαίτερη
συνεισφορά στην άρση των µακροχρόνιων δυσµενών διαρθρωτικών προβληµάτων
του πρωτογενούς τοµέα της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζει υψηλή συνέργια µε
παρεµβάσεις άλλων προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ σε
επίπεδο χώρας, όπως το Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης»
του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ, που αφορά στην ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων
γεωργών,

οπότε

η

συµβολή

του

αυξάνεται

στο

πλαίσιο

συντονισµένων

παρεµβάσεων σε επίπεδο χώρας για την αντιµετώπιση των µακροχρόνιων
δυσµενών διαρθρωτικών προβληµάτων του πρωτογενούς τοµέα.
•

Άξονας Προτεραιότητας 2: Εξισωτική Αποζηµίωση

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 έχουν ενισχυθεί 110.000 δικαιούχοι, µε
κατεχόµενη έκταση 13,199 εκατ. εκτάρια.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σκοπός του Άξονα Προτεραιότητας 2 αποτελεί η άµβλυνση των προβληµάτων που
απορρέουν από τα φυσικά µειονεκτήµατα των µειονεκτικών και ορεινών περιοχών,
αντισταθµίζοντας µέρος της απώλειας εισοδήµατος έτσι ώστε να παραµείνει ένα
ελάχιστο αποδεκτό όριο πληθυσµού και να διασφαλίζει µέσω της άσκησης της
γεωργικής δραστηριότητας την αξιοποίηση κυρίως των φυσικών πόρων αυτών των
περιοχών και ποιο συγκεκριµένα, τη συνέχιση της χρήσης της γεωργικών γαιών, τη
διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και τη διατήρηση και παραγωγή αειφόρων
καλλιεργητικών συστηµάτων. Από τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία παρατηρείται
αύξηση της γεωργικής γης στις περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος περίπου
16% για την τριετία 2003-2005. Η πορεία εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 2
είναι ικανοποιητική, δεδοµένου ότι έχει επιτευχθεί σε υψηλό βαθµό ο στόχος των
εκροών και η απορρόφηση ανέρχεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, οπότε µε την
ολοκλήρωση του θα είναι δυνατή η πλήρης αποτίµηση των επιπτώσεων του.
Επισηµαίνεται ότι η συγκράτηση του πληθυσµού στις επιλέξιµες περιοχές και η
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως
είναι η άρση της γεωγραφικής και φυσικής αποµόνωσης των περιοχών, η γειτνίαση
µε µεγάλα αστικά κέντρα και αγορές οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες κλπ.,
θέµατα τα οποία αντιµετωπίζονται από άλλα διαρθρωτικά προγράµµατα στο πλαίσιο
του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. Συνεπώς, και ο Άξονας 2 σε επίπεδο χώρας εντάσσεται σε
ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε υψηλή συνέργια µεταξύ τους, οι οποίες συµβάλλουν
από κοινού στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των περιοχών µε φυσικά
µειονεκτήµατα και των ορεινών περιοχών.
•

Άξονας Προτεραιότητας 3: Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 έχουν ενταχθεί 41.323 δικαιούχοι µε καλυπτόµενη έκταση
553.691 εκτάρια και 12.127 µονάδες µεγάλων ζώων (ΜΜΖ).
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 1) Εφαρµογή
µεθόδων γεωργικής παραγωγής που κρίνονται συµβατικοί µε την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής
ποικιλοµορφίας.

2)

Μείωση

των

αρνητικών

επιπτώσεων

των

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα στην ποιότητα του νερού, του
εδάφους και της βιοπικιλότητας και 3) Εισαγωγή αειφορικών πρακτικών , πέραν των
συνήθων, για την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της φυσικής, χηµικής και
βιολογικής υποβάθµισης του.
•

2

Άξονας Προτεραιότητα 4: ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιών

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΑ, Οκτώβριος 2005.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο πλαίσιο του Άξονα 4 ενισχύονται περισσότεροι από 15.871 δικαιούχοι για τη
δάσωση 24.110 εκταρίων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 θέτει ως στόχους την ανάπτυξη των δασικών πόρων, τη
βελτίωση της βιοποικιλότητας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την
προστασία των φυσικών πόρων των εδαφών, καθώς επίσης τη διατήρηση του
τοπίου και του φυσικού χώρου. Με βάση τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του
άξονα διαφαίνεται να έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό οι παραπάνω στόχοι,
δεδοµένου ότι έχει απορροφηθεί το 95,89% των διαθέσιµων πιστώσεων.
Επισηµαίνεται ότι ο στόχος δάσωσης γεωργικών γαιών αντιστοιχεί στο 1,1% της
δασικής έκτασης της χώρας, ήτοι στόχος είναι να αυξηθούν οι δασικές εκτάσεις της
χώρας κατά 1,1%.
•

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τήρηση Προτύπων

Στο πλαίσιο του Άξονα 5 έχουν ενισχυθεί 3.503 δικαιούχοι, µε καλυπτόµενο αριθµό
ζώων 778.000 αιγοπρόβατα, για την εφαρµογή του προτύπου τήρησης ηλεκτρονικής
σήµανσης ζώων.
Ο Άξονας 5 αποσκοπεί στην καθιέρωση καθεστώτων ενίσχυσης στους γεωργούς
προκειµένου να τους ενθαρρύνει να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά και βασιζόµενα
στην κοινοτική νοµοθεσία πρότυπα στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµόσιας
υγείας, της υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα 5 αναµένεται να συµβάλλει στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τοµέα και στην προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της
εναρµόνισης των καλλιεργητικών µεθόδων και των µεθόδων εκτροφής των ζώων µε
πρότυπα µε υψηλή αποδοχή και αναγνωρισιµότητα.
•

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ποιότητα Τροφίµων

Ο Άξονας 6 αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη
βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων και την προώθησή
τους µε στόχους: την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές, την επίτευξη
προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του γεωργικού τοµέα και τη
βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά και τέλος τη βελτίωση της
ενηµέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές
των προϊόντων ποιότητας.
Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι µελλοντικές απαιτήσεις για την εφαρµογή της
(Κανονισµός 1782 και 1783/2003), καθώς και η προετοιµασία για την εφαρµογή των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για την Αγροτική Ανάπτυξη στην 4η
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013 και στο πλαίσιο του Κανονισµού 1698/2005
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------του Συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α), συντέλεσαν στην προσθήκη του
Άξονα 6 κατά την αναθεώρηση του ΕΠΑΑ το 2004. Η ενεργοποίηση του Άξονα 6
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην 4η Προγραµµατική Περίοδο .

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 διοικητικών Περιφερειών
της Ελλάδας
Η δηµόσια δαπάνη των δράσεων των ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ Π ανέρχεται σε 1.382.699.523 €, δηλαδή το 40% του δηµόσιας δαπάνης του ΕΓΤΠΕ
– Π στο Γ’ ΚΠΣ.
Το κύριο βάρος των χρηµατοδοτήσεων των δράσεων του ΕΓΤΠΕ – Π κατανέµεται
µεταξύ των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (περίπου 25% της δηµόσιας
δαπάνης) στα έργα διαχείρισης υδατικού δυναµικού (28%) και στις παρεµβάσεις στα
δάση (12%). Άλλες παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ – Π στο
πλαίσιο των ΠΕΠ αφορούν στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου µέσω της
υλοποίησης Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.
Συνολικά έχουν εγκριθεί µέχρι σήµερα 7.000 σχέδια βελτίωσης µε προσανατολισµό
στη φυτική παραγωγή, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 333 εκατ. Ευρώ.
Επιπτώσεις στην Απασχόληση3
Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στην απασχόληση στην παρούσα χρονική στιγµή
γίνονται εκτιµήσεις και όχι αποτιµήσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθώς µικρός
σχετικά αριθµός έργων έχει ολοκληρωθεί και µόνο µετά την ολοκλήρωση και τη
λειτουργία των έργων είναι δυνατόν να αποτιµηθεί η επίπτωση τους στην
απασχόληση. Με µεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται η εκτίµηση των επιπτώσεων στην
απασχόληση από την υλοποίηση των έργων και από την εκτίµηση των άµεσα
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.
Οι επιπτώσεις των έργων που υλοποιούνται µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΓΤΠΕ –
Π στο πλαίσιο των 13 ΠΕΠ στην απασχόληση είναι θετικές, όπως δείχνουν οι
σχετικές αναλύσεις, Οι επιπτώσεις στην απασχόληση αφορούν κυρίως στη
διατήρηση θέσεων εργασίας. Αυτό οφείλεται, αφενός στο ότι απευθύνονται στο
γεωργικό πληθυσµό και κυρίως διατηρούν παρά δηµιουργούν νέες θέσεις, αφετέρου
στο ότι τα περισσότερα έργα είναι µικρής κλίµακας και ως στόχο έχουν τη
συγκράτηση

του

αγροτικού

πληθυσµού

στην

ύπαιθρο

µε

τη

δηµιουργία

πολυαπασχόλησης, ήτοι µείωση της υποαπασχόλησης και αύξηση του εισοδήµατος.
Τα µέτρα µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη
3

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ενηµερώσεις της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των 13 ΠΕΠ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------δηµιουργία νέων θέσεων είναι: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»,
«Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» που στοχεύουν στη
διατήρηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα µέσω της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και στη δηµιουργία
συµπληρωµατικής απασχόλησης σε εξωγεωργικές δραστηριότητες.
Μεγάλη συνεισφορά στην απασχόληση κατά την υλοποίηση έχουν τα έργα που
αφορούν σε υποδοµές όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον4
Τα

έργα

µε

θετική

συµβολή

στη

βελτίωση

του

περιβάλλοντος

που

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ αφορούν κυρίως σε
έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, δασών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και
στη µείωση της ρύπανσης από κτηνοτροφικές και άλλες γεωργικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορίες δράσεων µε θετική συµβολή στο περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:
∆ίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αρδευτικά
∆ασικά έργα, κυρίως αναδασώσεις και δασικοί δρόµοι
Προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών,
Μετεγκαταστάσεις οχλουσών µονάδων ή άλλες σχετικά «καινοτόµες» δράσεις,
εµφανίζουν συνήθως χαµηλά ποσοστά εντάξεων.
Για την αποφυγή των περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων κατά την υλοποίηση
έργων έχει συµβάλλει σηµαντικά στον έγκαιρο εντοπισµό και στη λήψη βελτιωτικών
µέτρων η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε βάση τη µελέτη των
περιβαλλοντικών όρων ως προαπαιτούµενο ένταξης των έργων.

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader +
Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τοµέα κατά
την Γ΄ προγραµµατική περίοδο (2000-2006).
Το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εκτιµάται να ανέλθει στα
392,6 εκ. Ευρώ περίπου, ενώ το ύψος της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε 251,18
εκ. Ευρώ, από τα οποία τα 182,90 εκ. Ευρώ αποτελούν την κοινοτική συµµετοχή
(ταµείο ΕΓΤΠΕ-Π).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, που
είναι:
•

Η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω
πιλοτικών εφαρµογών.

4

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ενηµερώσεις της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των 13 ΠΕΠ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των περιοχών σε
όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
Εκτίµηση επιπτώσεων στην απασχόληση
Σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι επιπτώσεις της Πρωτοβουλίας στην
απασχόληση αφορούν:
•

Τη δηµιουργία 1.350 νέων µόνιµων θέσεων εργασίας

•

Τη δηµιουργία 1.165 νέων εποχικών θέσεων εργασίας

•

Τη διατήρηση 1.115 θέσεων εργασίας.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι αναµένεται να υπερκαλυφθούν µέχρι το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου. Το µεγαλύτερο ποσοστό υπερκάλυψης του στόχου
εµφανίζουν οι δείκτες «Νέες µόνιµες θέσεις εργασίας (116,7%) και «Νέες εποχικές
θέσεις εργασίας» (114,4%), ενώ ο δείκτης «∆ιατήρηση θέσεων εργασίας» εµφανίζει
οριακή υπερκάλυψη του προγραµµατικού στόχου.
Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας
πεδίου που διενήργησε ο Σύµβουλος Αξιολόγησης

5

στο σύνολο των ΟΤ∆,

διαφοροποιείται ωστόσο σε ορισµένα σηµεία. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται η επίτευξη
σε υψηλότερο ποσοστό των δεικτών «Νέες µόνιµες θέσεις εργασίας» και «∆ιατήρηση
θέσεων εργασίας», παρά τις επιµέρους αριθµητικές διαφορές που παρατηρούνται και
οι οποίες οφείλονται, ως ένα βαθµό, στο γεγονός ότι η έρευνα πεδίου καταγράφει τις
εκτιµήσεις 34 ΟΤ∆ (ποσοστό 85%) και όχι του συνόλου των ΟΤ∆ του
Προγράµµατος. Αντίθετα, η εκτιµώµενη, σύµφωνα µε τα στοιχεία Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), επίτευξη του δείκτη «Νέες εποχικές θέσεις
εργασίας» δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της έρευνας πεδίου. Η
παρατηρούµενη απόκλιση µεταξύ των στοιχείων όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και
των αντίστοιχων τιµών που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου υπερβαίνει µάλιστα
το 50%. Η απόκλιση αυτή συνδέεται κυρίως µε την επανεκτίµηση προς τα κάτω
(συχνά σε ποσοστό άνω του 70%) των αρχικών υπερβολικά αισιόδοξων στόχων
ορισµένων Τοπικών Προγραµµάτων όσον αφορά στο Μέτρο 1.2 «Ενισχύσεις σε
επενδύσεις – στήριξη στην επιχειρηµατικότητα» και λιγότερο µε την εκτιµώµενη
υποεπίτευξη των αντίστοιχων στόχων του Μέτρου 1.4 «Προστασία – ανάδειξη και
αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», του οποίου η συµβολή στην
απασχόληση είναι, ούτως ή άλλως, περιορισµένη σε προγραµµατικό επίπεδο.

5

Τα στοιχεία προέρχονται από την Έκθεση του Συµβούλου Αξιολόγησης της Ενηµέρωσης της
Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του Leader Plus, Οκτώβριος 2005.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκτίµηση επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραµµάτων υλοποιούνται έργα που αφορούν κατά
κύριο λόγο σε περιπατητικά µονοπάτια / διαδροµές και ορειβατικά καταφύγια, που
ουσιαστικά συµβάλλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
µέσω µιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που προωθεί εναλλακτικές µορφές
τουρισµού. Τα συγκεκριµένα έργα συµβάλλουν επίσης µε έµµεσο τρόπο στην
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς συντελούν στον έλεγχο της διακίνησης των
επισκεπτών µέσα από καθορισµένες διαδροµές, ελαχιστοποιώντας έτσι την
επιβάρυνση του φυσικού οικοσυστήµατος. Επιπλέον, τα συγκεκριµένα έργα
υποδοµών δεν επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον, καθώς πρόκειται για ήπιες,
µικρές, παρεµβάσεις για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται φυσικά υλικά,
όπως π.χ. πέτρα και ξύλο, που συνάδουν απόλυτα µε το ευρύτερο περιβάλλον και
σε καµία περίπτωση δεν το επιβαρύνουν.
Στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, αν και δόθηκε η δυνατότητα για την υλοποίηση
έργων

που

θα

µπορούσαν

να

συµβάλλουν άµεσα

στην προστασία

του

περιβάλλοντος, η ευκαιρία αυτή έµεινε ανεκµετάλλευτη, καθώς στη δράση 1.4.1.2
«Συστήµατα Προστασίας Περιβάλλοντος» δεν εντάχθηκαν έργα και στη δράση
1.2.2.10 «Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση της προστασίας του
περιβάλλοντος» δεν υπήρξε µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σηµειώνεται επίσης ότι
µέσα από τα Τοπικά Προγράµµατα δεν προέκυψαν νέες, καινοτόµες και πιλοτικές
ενέργειες

για

την

προστασία

του

φυσικού

περιβάλλοντος.

Τα έργα που

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 1.2.2.10 δεν αποτελούν πρότυπες
εφαρµογές, καθώς εφαρµόζονται ήδη σε άλλες περιοχές και απλά αποτελούν
µεταφορά και µίµηση, παρά καινοτοµία.
Η διασύνδεση που επιτυγχάνεται από τα Τοπικά Προγράµµατα σε ότι αφορά στην
προστασία – αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µε τις παραγωγικές
δραστηριότητες

τουρισµού,

πρώτης

µεταποίησης

ή

άλλες

δραστηριότητες

περιορίζεται κατά κύριο λόγο στο συνδυασµό των ήπιων µορφών τουρισµού µε την
ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και περιβάλλοντος, ενώ σε εξαιρετικά
περιορισµένες

περιπτώσεις

εκτείνεται

και

µέχρι

τον

προσανατολισµό

της

παραγωγικής δραστηριότητας σε προϊόντα ποιότητας φιλικά προς το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας και του σχεδιασµού των Τοπικών Προγραµµάτων οι
ΟΤ∆ έλαβαν υπόψη τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη σηµασία του περιβάλλοντος, την
προστασία και ανάδειξή του και τελικά ο τοµέας του περιβάλλοντος αποτέλεσε µια
από τις προτεραιότητες. Ωστόσο, ο σχεδιασµός αυτός δεν έχει επιτευχθεί σε µεγάλο
βαθµό, όπως προκύπτει από τη µέχρι σήµερα υλοποίηση των Τοπικών
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προγραµµάτων. Παρά το γεγονός ότι η αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία
περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000 αποτέλεσε
στρατηγικό στόχο και θέµα συσπείρωσης, εντούτοις διαπιστώνεται ότι, σε ορισµένες
περιπτώσεις, τα Τοπικά Προγράµµατα δεν έχουν καταφέρει να συµβάλλουν
ουσιαστικά στην προστασία και αξιοποίηση των εν λόγω περιοχών, καθώς οι
παρεµβάσεις και τα έργα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ελάχιστα. Ενώ λοιπόν
δόθηκε σε προγραµµατικό επίπεδο προτεραιότητα υλοποίησης έργων σε περιοχές
Natura, αυτό τελικά δεν εφαρµόστηκε. Παρά το γεγονός ότι οι ΟΤ∆ θέτουν και για την
επόµενη προγραµµατική περίοδο στις προτεραιότητες τους για τον τοµέα του
περιβάλλοντος τη διαχείριση και ανάδειξη φυσικών οικοσυστηµάτων σε περιοχές του
δικτύου Natura 2000, καθώς και τη δικτύωση των περιοχών Natura, εκτιµάται ότι ο
στόχος αυτός δεν θα είναι εφικτός στο βαθµό που δεν επιλυθούν τα προβλήµατα µε
τους φορείς διαχείρισης των περιοχών αυτών, παράγοντας που επέδρασε
ανασταλτικά στην τρέχουσα περίοδο στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
Η Κ.Π. LEADER+ εµφανίζεται να συµβάλλει σηµαντικά κυρίως στη διατήρηση και τη
βελτίωση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος, όπως επίσης στη διατήρηση και
τη βελτίωση της ποιότητας των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων. Αντίθετα, η
συµµετοχή της στην επίτευξη στόχων που ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη όπως
ορθή χρήση και διαχείριση επικίνδυνων / ρυπογόνων ουσιών και αποβλήτων,
διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης της άγριας ζωής, των οικοτόπων και των
τοπίων διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και των υδατικών πόρων, προστασία
της ατµόσφαιρας, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη έως και µηδενική σε ορισµένες περιπτώσεις.

Εκτίµηση επιπτώσεων στη γυναικεία και νεανική επιχειρηµατικότητα
Παρά το γεγονός ότι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί βασικό
στοιχείο της προσέγγισης που υιοθετεί η Κ.Π. LEADER+, η οποία ενσωµατώνει
πλήρως την οπτική της άρσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες οικονοµικής και
κοινωνικής δραστηριοποίησης των νέων στον αγροτικό χώρο, διαφαίνεται ότι οι
επιπτώσεις του Προγράµµατος στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής
επιχειρηµατικότητας

στις

περιοχές

παρέµβασης

θα

είναι

µικρότερες

του

αναµενόµενου. Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις προβλέψεις των ΟΤ∆, όπως αυτές
καταγράφονται στα στοιχεία του ΟΠΣ, ο στόχος του Προγράµµατος για την
υλοποίηση 700 επενδυτικών σχεδίων από γυναίκες θα επιτευχθεί σε ποσοστό 44%,
ενώ ο στόχος για την υλοποίηση 900 επενδυτικών σχεδίων από νέους σε ποσοστό
57% αντίστοιχα.
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Τοπικών Προγραµµάτων περιλαµβάνουν ως βασικό στοιχείο τους την άρση των
ανισοτήτων για τις δύο πληθυσµιακές οµάδες, ο βαθµός κινητοποίησης των οµάδων
αυτών, τόσο στη φάση του σχεδιασµού των προγραµµάτων, όσο και κατά την
υλοποίησή

τους,

παρουσιάζει

διαφοροποιήσεις

από

περιοχή

σε

περιοχή,

αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις όχι µόνο της δηµογραφικής σύνθεσης αλλά και
των ιδιαίτερων κοινωνικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων που
επικρατούν σε αυτές. Περαιτέρω, σηµαντικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται και
µεταξύ του βαθµού ανταπόκρισης των γυναικών και των νέων, όσον αφορά στην
αξιοποίηση των ευκαιριών συµµετοχής τους στο σχεδιασµό των Προγραµµάτων και
παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις ΟΤ∆ µε σκοπό να αυξήσουν τη
συµµετοχή των γυναικών και των νέων στις διαδικασίες διαβούλευσης των Τοπικών
Προγραµµάτων.
Παρόλη την εµφάνιση των µερικών προβληµάτων στην ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών από τις γυναίκες και τους νέους, η όποια κινητοποίηση γυναικών και
νέων καταγράφεται αποτελεί ουσιαστική συµβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας,
δεδοµένου ότι στην πλειοψηφία τους οι ΟΤ∆ θεωρούν ότι κανένα από τα επενδυτικά
σχέδια δεν θα υλοποιούνταν αν δεν είχε χορηγηθεί επιδότηση µέσω του Τοπικού
Προγράµµατος LEADER+.
Ωστόσο, ακόµη και στις περιπτώσεις τοπικών προγραµµάτων όπου επισηµάνθηκε
ότι οι γυναίκες θα υπέβαλαν προτάσεις επενδυτικών σχεδίων ακόµα και χωρίς την
επιπλέον πριµοδότηση και µάλιστα ότι αυτά θα µπορούσαν να ενταχθούν στο
πρόγραµµα χωρίς τη βαθµολογική προσαύξηση λόγω της µοριοδότησης, η θετική
συµβολή των προγραµµάτων µπορεί να εντοπιστεί κυρίως στην κινητοποίηση και
ενθάρρυνση του γυναικείου πληθυσµού, παρέχοντας άλλης µορφής δυνατότητες,
όπως π.χ. δράσεις σε αντικείµενα που αφορούν περισσότερο τις γυναίκες, ή
δηµιουργία ενός διαφορετικού περιβάλλοντος ώθησης συµµετοχής των γυναικών στη
διαµόρφωση του οικονοµικού ιστού της περιοχής τους.
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4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝEΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ

4.1.1

Αξιολόγηση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του ΠΑΑ

Όπως παρουσιάζεται στο σχετικό κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 «Η συνολική
στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων
Γενικών Στρατηγικών στόχων:

Γενικός στρατηγικός στόχος 1: ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα

Γενικός στρατηγικός στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
διαχείριση των φυσικών πόρων

Γενικός στρατηγικός στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας

Γενικός στρατηγικός στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης
Leader
Για κάθε έναν από τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους έχουν τεθεί επιµέρους
στόχοι. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι εξετάστηκαν σε πρώτη φάση από το Σύµβουλο (της ex
ante αξιολόγησης) και διαπιστώθηκε ότι αποτελούν γενικά εύστοχες επιλογές µε
ορισµένες όµως αστοχίες (είτε ως προς τη διατύπωση είτε ως προς το βαθµό
συµβολής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων). Στη συνέχεια και σε
συνεργασία µε την Υπηρεσία αναδιατυπώθηκαν οι επιµέρους στόχοι οι οποίοι
οδηγούν θεµατικά σε επιµέρους µέτρα.

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ
στρατηγικών και ειδικών στόχων.

Για την παρουσίαση του βαθµού συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε η παρακάτω απλή
διαβάθµιση:
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Υψηλή Συσχέτιση

Μέτρια Συσχέτιση

Υπάρχει αστοχία

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα το επίπεδο συνέπειας των ειδικών στόχων
µπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού µετά την αναδιαµόρφωση µόνο
δύο παρουσιάζουν µέτρια συσχέτιση ενώ στην πρώτη έκδοση της στρατηγικής
υπήρξαν κάποιες αστοχίες.
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∆ιάγραµµα 4.1.1α Συνέπεια Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
∆ιατήρηση και Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και
του µικρού µέσου µεγέθους των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της
προώθησης του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας
Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών
του πρωτογενή τοµέα
Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού για την προσαρµογή του στις
νέες απαιτήσεις

Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση των φυσικών
πόρων

Προστασία του εδάφους

Προστασία των υδατικών πόρων
Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών
Προστασία της βιοποικιλότητας
Προστασία – διατήρηση του αγροτικού
τοπίου
Βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας
των δασών
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση
της διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονοµίας

Η βελτίωση της ελκυστικότητας των
αγροτικών περιοχών

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης Leader

Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας

Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών
φορέων και κινητοποίησης του πληθυσµού
για το σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών
στρατηγικών ανάπτυξης
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στρατηγικής του ΠΑΑ 2007-2013 κατασκευάστηκε η µήτρα συνάφειας που
ακολουθεί, στην οποία παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των αξόνων µε τους ειδικούς
στόχους.
Για την παρουσίαση της συσχέτισης χρησιµοποιείται η βαθµολόγηση 0 όταν δεν
υπάρχει συνάφεια και 1 όταν υπάρχει. Ακολούθως αθροίζονται οι οριζόντιες και
κάθετες συσχετίσεις (αθροίζονται δηλαδή οι µονάδες).

Με αυτό τον τρόπο εκτιµάται ο βαθµός συνάφειας που πραγµατικά δίνει ο
σχεδιασµός στη στρατηγική. Εκτιµάται για κάθε µέτρο πόσους στόχους εξυπηρετεί
και κάθε στόχος από πόσα µέτρα εξυπηρετείται.

Στον άξονα 1, τα µέτρα που αφορούν στην Εγκατάσταση νέων γεωργών,
Εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και Βελτίωση και ανάπτυξη της
υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της
δασοκοµίας συντελούν στην εξυπηρέτηση περισσότερων ταυτόχρονα στόχων.
Αθροιστικά τα µέτρα (δηλ. ο άξονας) συνεισφέρουν κυρίως στην επίτευξη των
στόχων που αφορούν στη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης, στην αναδιάρθρωση
και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την
προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις.

Στον άξονα 2 σχεδόν όλα τα µέτρα συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση
περισσότερων

στόχων

ενώ

αθροιστικά

αυξηµένη

συγκέντρωση

των

µέτρων

παρουσιάζουν οι στόχοι που αφορούν στη µείωση της επιβάρυνσης των
περιβαλλοντικών

πόρων

(του

φυσικού

περιβάλλοντος)

από

την

γεωργική

δραστηριότητα και στην αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης, διατήρηση
της βιοποικιλότητας και διατήρηση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

Στον άξονα 3, τα µέτρα ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες,
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς και Απόκτηση δεξιοτήτων και
εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση και των δύο στόχων ενώ αθροιστικά οι
στόχοι ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό µέτρων.
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συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση όλων των στόχων, ενώ αθροιστικά οι στόχοι
ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό µέτρων.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αναδιάρθρωση και

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΑΣ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ∆∆ του
ΠΑΑ

Αύξηση του
Αναστροφή της

µικρού µέσου

ηλικιακής

µεγέθους των

διάρθρωσης

γεωργικών
εκµεταλλεύσεων

Ανάπτυξη

ανάπτυξη των

Βελτίωση

δεξιοτήτων του

επιχειρηµατικών

των

ανθρώπινου

δοµών µέσω της

υποδοµών

δυναµικού για

προώθησης του

του

την

τεχνολογικού

πρωτογενή

προσαρµογή

εκσυγχρονισµού και

τοµέα

του στις νέες

του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας

ΣΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ

της καινοτοµίας
ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ

απαιτήσεις

44,41%

111 ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και
ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης
επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων
πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται στους

0,49%

1

0

0

0

1

2

6,01%

1

1

1

0

0

3

5,32%

1

1

0

0

0

2

0,98%

0

0

1

0

1

2

τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της
δασοκοµίας
112 Εγκατάσταση νέων γεωργών
113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και
γεωργικών εργατών
114 Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών
συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχή
δασοκοµικών συµβουλών

115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών
αντικατάστασης και παροχής συµβουλών

0,00%
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121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών
123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων

1

1

4

0

1

0

0

1

1

1

0

2

0

1

0,49%

0

1

6,70%

0

1

0

8,86%

1

124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της
γεωργίας και των τροφίµων και στο δασοκοµικό

0,00%

τοµέα
125 Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που
σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της

13,78%

γεωργίας και της δασοκοµίας
126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού
δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων

0,20%

0

0

0

1

0

1

0,59%

0

0

0

0

1

1

0,39%

0

0

1

0

1

2

0

1

0

1

2

2

8

3

6

δράσεων πρόληψης
131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την
κοινοτική νοµοθεσία
132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την
ποιότητα τροφίµων

133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης

0,59%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

4

ΣΤΟΧΟΥ
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αειφορική χρήση
της γεωργικής
Μείωση της

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΑΣ

% ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ∆∆

επιβάρυνσης των
περιβαλλοντικών
πόρων (του φυσικού
περιβάλλοντος) από
την γεωργική
δραστηριότητα

και δασικής γής,
διατήρηση της
βιοποικιλότητας
και διατήρηση
της άσκησης της
γεωργικής

Μετρίαση των
δυσµενών
κλιµατικών αλλαγών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ

δραστηριότητας
σε ορεινές και
µειονεκτικές
περιοχές

ΑΞΟΝΑΣ 2: Βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου
211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών
περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα

33,77%

8,76%

0

1

0

1,58%

0

1

0

1

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς
περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των

1

ορεινών περιοχών
213 Ενισχύσεις Natura 2000 και
ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία

0,00%

2000/60/ΕΚ
214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

17,72%

215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση

0,00%

1

1

1

3
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των ζώων
216 Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις
221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

0,59%

1

1

0

2,76%

1

1

1

3

1

3

2

222 Πρώτη εγκατάσταση
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε

0,00%

γεωργική γη
223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

0,59%

1

1

224 Ενισχύσεις Natura 2000

0,20%

1

1

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

0,08%

1

1

1

1,34%

1

1

1

2
3

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων

3

πρόληψης
227 Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις

0,16%

1

1

8

10

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

5

ΣΤΟΧΟΥ
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΑΣ

% ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Η βελτίωση της
Ενίσχυση της

ελκυστικότητας

επιχειρηµατικότητας

των αγροτικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ

περιοχών

ΤΗΣ ∆∆
ΑΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής

13,98%

οικονοµίας
311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές
δραστηριότητες
312 Στήριξη της δηµιουργίας και
ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων
313 Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων
321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία
και τον αγροτικό πληθυσµό
322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της
αγροτικής κληρονοµιάς

333 Κατάρτιση και ενηµέρωση

1,38%

1

1

2

1,77%

1

0

1

3,94%

1

0

1

2,17%

0

1

1

2,66%

0

1

1

1,28%

1

1

2

0,00%
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334 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και
εφαρµογή

0,79%

1

1

5

5

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Βελτίωση της
ΠΟΣΟΣΤΟ

% ΣΤΟ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ∆∆
του ΠΑΑ

τοπικής
Ενίσχυση
τοπικών
στρατηγικών
ανάπτυξης

Εφαρµογή
σχεδίων
συνεργασίας

διακυβέρνησης

ΑΡΙΘΜΟΣ

µέσω της

ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ

κινητοποίησης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

του ενδογενούς

ΤΟ ΜΕΤΡΟ

αναπτυξιακού
δυναµικού

ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρµογή της
προσέγγισης Leader

5,81%

41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

4,53%

42 ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία

0,20%

1

1

1

3

1

1

2

1

2

43 Λειτουργία της οµάδας τοπικής
δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και

1,08%

1

εµψύχωση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

2

2

3

ΣΤΟΧΟΥ
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Στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 παρουσιάζεται µε αποτελεσµατικό και συνοπτικό
τρόπο η συνάφεια της επιλεχθείσας στρατηγικής µε την ανάλυση SWOT.
Η ανάλυση οµαδοποιεί τα δεδοµένα της SWOT σε δεδοµένα εσωτερικού
περιβάλλοντος (δυνατά και αδύνατα σηµεία) και εξωτερικού περιβάλλοντος

(ευκαιρίες και απειλές ) της χώρας.
Όπως αναφέρεται στο κείµενο «η διαδικασία παραγωγής πολιτικής διενεργείται µέσω
της οµαδοποίησης των τεταρτηµόριων της ανάλυσης SWOT όπως εµφανίζεται στον
παρακάτω πίνακα»:

Ευκαιρίες

Απειλές

Ισχυρά Σηµεία

Αδυναµίες

Επιταχυντικές πολιτικές

∆ιαρθρωτικές πολιτικές

(S-O strategies)

(W-O strategies)

Σταθεροποιητικές

Προληπτικές πολιτικές

πολιτικές (S-T strategies)

(W-T strategies)

Η διασταύρωση αυτή των πολιτικών και των στοιχείων της SWOT οδηγεί στη
διαµόρφωση

του

επόµενου πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται οι κύριες

προτεραιότητες της επιλεχθείσας στρατηγικής µε βάση την ανάλυση SWOT.
Τα δεδοµένα του πίνακα υποδηλώνουν ότι υπάρχει καταρχήν συστηµατική
προσέγγιση στην επιλογή της στρατηγικής. Επίσης, από την µελέτη όλης της
ανάλυσης που οδήγησε στην κατάρτιση του πίνακα της SWOT προκύπτει η
ορθότητα της επιλεχθείσας στρατηγικής.
Οι προτεραιότητες αυτές τελικά και επί της ουσίας αποτυπώνονται αφενός στις
βαρύτητες των διαφόρων µέτρων και αφετέρου στο βαθµό που υπάρχουν µέτρα τα
οποία στοχεύουν:
-

Στην αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων

-

Στην αντιµετώπιση των αδύνατων σηµείων

-

Στην εκµετάλλευση των ευκαιριών

-

Στην πρόληψη των κινδύνων
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Ισχυρά σηµεία

Αδυναµίες

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας της ελληνικής γεωργίας,
κτηνοτροφίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα κυρίως µέσω της
αύξησης της προστιθέµενης αξίας των
προϊόντων τους, αλλά και ενσωµατώνοντας
καινοτοµίες και νέες γνώσεις

Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών
και αναδιάρθρωση του φυσικού δυναµικού

Ευκαιρίες

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές

Αλλαγή στα διατροφικά πρότυπα και έµφαση
στην ποιότητα ασφάλεια και υγιεινή των
προϊόντων διατροφής
Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και
συνολικά της ποιότητας της ζωής των κατοίκων
της υπαίθρου µέσω της βελτίωσης της
προσβασιµότητας των αγροτικών περιοχών από
την ολοκλήρωση των µεταφορικών υποδοµών
της χώρας (ΕΣΠΑ)

Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού και
της γνώσης του

Ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου
της γεωργίας, διαφοροποίηση της
οικονοµίας των αγροτικών περιοχών
µέσω της υιοθέτησης στρατηγικών
ολοκληρωµένης τοπικής ανάπτυξης

.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Απειλές

Συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές
περιοχές, ιδιαίτερα σε ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές και ιδίως στα µικρά νησιά

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Προστασία των φυσικών πόρων κατά την
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας

Άµβλυνση της γήρανσης των
απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα
αλλά και στις αγροτικές περιοχές
Αύξηση της συµβολής της γεωργίας και
των δασών στην προστασία και
αναβάθµιση του περιβάλλοντος
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µήτρα που ακολουθεί στην οποία παρουσιάζονται τα µέτρα τα οποία µε άµεσο ή
έµµεσο τρόπο αξιοποιούν τα ευρήµατα της SWOT. Παρουσιάζονται δηλ. τα µέτρα
που αξιοποιούν τα ισχυρά σηµεία, εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες, αντιµετωπίζουν τα
αδύνατα σηµεία και προλαβαίνουν τις απειλές.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι σε κάθε σηµείο της SWOT (ισχυρό, αδύνατο,
ευκαιρία, κίνδυνο) το ΠΑΑ παρεµβαίνει κατά µέσο όρο (ανά οµάδα σηµείων: όπως
παρουσιάζεται η σχετική οµαδοποίηση στη SWOT) µε 5 έως 12

µέτρα. Αυτό

αποτελεί το κρισιµότερο στοιχείο του προγράµµατος επειδή υποδηλώνει ότι µε την
επιλεχθείσα στρατηγική κάθε ανάγκη, κάθε πρόβληµα, κάθε πλεονέκτηµα και κάθε
κίνδυνος αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα µε περισσότερα του ενός µέτρα γεγονός που
αναµένεται να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα αυτής της στρατηγικής.
Παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι, δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στην αποτελεσµατική κατανοµή τους έτσι ώστε να καλυφθούν στο µέγιστο
δυνατό βαθµό οι υπάρχουσες ανάγκες. Κάποια σηµεία διαφαίνεται ότι δεν
αντιµετωπίζονται αλλά αυτό γίνεται είτε γιατί δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του ΠΑΑ
(π.χ. οι περιορισµένοι πόροι της ΕΕ για τη γεωργία), είτε γιατί αφορούν παράλληλες
λειτουργικού χαρακτήρα παρεµβάσεις (π.χ. η συµβολαιακή γεωργία δεν απαιτεί
πόρους αλλά ενηµέρωση που γίνεται στο πλαίσιο του ΥΠΑΑΤ) που αναλαµβάνονται
από τις αρµόδιες αρχές.
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Οικονοµική κατάσταση – ανταγωνιστικότητα του γεωργικού,
αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα
Ισχυρά Σηµεία
Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης
αξίας που συνδέεται µε την εφαρµογή της

1

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Σηµαντική θέση του αγροδιατροφικού τοµέα

2

στην ελληνική οικονοµία
Σηµαντικό ποσοστό προϊόντων φυτικής
παραγωγήςπου συνθέτουν τη Μεσογειακή

3

∆ιατροφή
Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τοµέα µε ισχυρή παρουσία

4

στις παγκόσµιες αγορές
Ευνοϊκές προϋποθέσεις από άποψη κλίµατος
και εδαφών για βιολογική γεωργία και

5

κτηνοτροφία
Ευνοϊκές επιχειρηµατικές συνθήκες λόγω
µακροοικονοµικής σταθερότητας (σε ΟΝΕ)

6

112, 121,
123
112, 121,

3

123
112, 121,

3

123

112, 121,

3

123

112, 121,
123

112, 121,
123

ατόµων στον πρωτογενή τοµέα, και της

7

4

214

311,
214, 227

312,

411, 413

11

411, 413

10

313, 322

∆ιαφαινόµενη τάση βελτίωσης της ηλικιακής
σύνθεσης µέσω της αύξησης των νεαρών

4

214

311,
112, 113

211, 212

312,
313, 322

πρόωρης συνταξιοδότησης

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση ενισχύσεων για παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας, υψηλής
προστιθέµενης αξίας και ζήτησης σε όλο το

1

112, 121,
123

214

4

214

4

φάσµα της πρωτογενούς παραγωγής
Αξιοποίηση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών
και της αυξανόµενης ζήτησης για παραγωγή
βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής

2
3

112, 121,
123

παραγωγής
Αυξηµένη ζήτηση για αγροδιατροφικά

112, 121,

112,

προϊόντα υψηλής ποιότητας στη χώρα

123

121, 123
211,

Αξιοποίηση της έµφασης της Ε.Ε. στην
αειφόρο προσέγγιση της γεωργίαςκτηνοτροφίας

111, 114,
125, 126,
132,133

4

6

212,
216,

322,

221,

323, 341

15

223,
224,

113
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Η παροχή ενισχύσεων για υιοθέτηση µεθόδων
παραγωγής που καλύπτουν τις υποχρέωσεις

5

114, 133

214

2

214

4

των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής
Σηµαντικό ποσοστό εξαγωγών γεωργικών
προϊόντων φυτικής παραγωγής ως προς τις

6

συνολικές εξαγωγές της χώρας

7

Προαγωγή της συµβολαιακής γεωργίας
∆ιαµόρφωση ευνοϊκού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος

121,
123,133

112, 121,
123

8

1

121
311,
214, 227

312,

41

10

313, 322

Έµφαση στη δια βίου µάθηση και αξιοποίησή
της για τη βελτίωση τωνν δεξιοτήτων και των

9

γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού
∆υνατότητα ανάπτυξης µηχανισµών και
θεσµών υποστήριξης-καθοδήγησης και
διάχυσης της καινοτοµίας στον πρωτογενή

10

τοµέα
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Περιβαλλοντική κατάσταση
Ισχυρά Σηµεία
214,

Υψηλό απόθεµα περιοχών φυσικού
κάλλους, πλούσιας περιβαλλοντικής

114, 122,

κληρονοµιάς και ιδιαίτερης

123, 125,

γεωµορφολογίας

133

1
2

223,

322

13

224,

∆άση µεγάλης γενετικής ποικιλότητας
214,

πόρων που καλύπτει σε µεγάλο

121, 122,

βαθµό τα όρια που τίθενται σε

125, 132

σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες

περιβαλλοντικής αξίας

221,

10

223,
224,
226, 227
214,

Σηµαντικός αριθµός περιοχών υψηλής
122, 123,
125, 126

4

221,222,
223,

322, 323

13

224,
225, 226

Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την

5

221,

226, 227

Επίπεδο ποιότητας των υδατικών

3

216,

ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας

112, 121,
123

4

214

Μεγάλος αριθµός προτεινόµενων

6

τόπων κοινοτικής σηµασίας (πΤΚΣ)
Σηµαντικός αριθµός ζωνών ειδικής

7

προστασίας (ΖΕΠ)

Ευκαιρίες
Παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση της
γεωργικής και δασοκοµικής παραγωγής
συµβάλλοντας στον περιορισµό της κλιµατικής

1

1

121

αλλαγής
211,

Ενίσχυση της Ε.Ε στην αειφόρο
προσέγγιση της γεωργίας-

111, 114,

κτηνοτροφίας

125, 126,
132,133,
121

2

212,
216,
221,
223,

322,
323, 341

224,
226, 227

Αυξηµένη ευαισθητοποίηση των

3

18

πολιτών για την προστασία του

133

214

322, 323

4

115
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τροφίµων
Ανάπτυξη ελεγκτικών µηχανισµών για

4

το περιβάλλον
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές
Ισχυρά Σηµεία
Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη συµπληρωµατικής
απασχόλησης και της

311,

111

312, 313

41

5

διαφοροποίησης της αγροτικής

1

οικονοµίας
Ύπαρξη σηµαντικού αριθµού
πιστοποιηµένων προϊόντων
προϊόντων σε συνδυασµό µε µια

2

2

121, 132

αυξανόµενη τάση ζήτησής τους
Αξιόλογη πολιτιστική, λαϊκή και
αγροτική κληρονοµιά στις αγροτικές
216, 227

περιοχές και εκτενής χωρική

3

4

322, 323

διασπορά αυτής
Πολυετής εµπειρία στην εφαρµογή
41, 42,

προγραµµάτων τοπικών στρατηγικών

4

43

3

ανάπτυξης
41, 42,

Εκοικείωση µε τη φιλοσοφία LEADER

5

43

3

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση της ‘ολοκληρωµένης’
οπτικής και πολιτικής της Ε.Ε. για την

1

211,
112, 121,

212,

κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική

122, 123,

216,

ανάπτυξη της -υπαίθρου- έµφαση

125, 126,

223,

στην ποιότητα ζωής, στις υποδοµές

133

224,

υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας

226, 227

311,
312,
313,
321,

41, 42,
43

23

322, 323

116
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Υψηλό απόθεµα περιοχών φυσικού

216,

κάλλους, πλούσιας πολιτιστικής –
περιβαλλοντικής κληρονοµιάς και

122, 123,

221,

123, 126

223,

ιδιαίτερης γεωµορφολογίας

224,

2

226, 227

Περαιτέρω ενίσχυση της

311,312,

πολυαπασχόλησης, ιδίως µε

3

13

322, 323

214

41

7

313

41

2

311, 313

41

3

311, 313

41

3

313,
322, 323

δραστηριότητες αγροτουρισµού
Αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές

4

µορφές τουρισµού
Αυξηµένη ζήτηση διαφοροποιηµένου

5

τουριστικού προϊόντος
Αυξανόµενη ζήτηση για νέους

6

τουριστικούς προορισµούς
Ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών
στη γεωργία και γενικότερα στην
αγορά εργασίας στις αγροτικές

7

112

211, 212

311,

6

312, 313

περιοχές
Βελτίωση και δηµιουργία νέων
υποδοµών πρόσβασης στις αγροτικές

8

122, 125,
126

227

6

322, 323

περιοχές
∆ιαφαινόµενη τάση
επανεγκατάστασης στον αγροτικό
χώρο για άσκηση δραστηριότητας και

9

112

211, 212

311,
312, 313

41

7

κατοικίας
∆ιάδοση των εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη και των

10

επιχειρήσεων
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Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ/ΑΠΕΙΛΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Οικονοµική κατάσταση – ανταγωνιστικότητα του γεωργικού,
αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα
Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Γεωφυσικοί περιορισµοί (έντονο ανάγλυφο του
εδάφους, νησιωτικός χαρακτήρας) µε αποτέλεσµα
τη διάσπαση της γεωργικής παραγωγής και της
αγοράς
Μικρό µέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων και

112,

κατακερµατισµένος µέσος κλήρος

113

211,

313,

212,

322,

227

323

41

7

2

121,
Υστέρηση ζωικής παραγωγής

3

131,
132
311,

Τάση µείωσης των επενδύσεων στο γεωργικό

112,

τοµέα

121

312,
227

313,

41

10

321,
322,323

121,
122,
Αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων

123,

6

214

132,
133
Προβληµατική διασύνδεση πρωτογενούς

121,

παραγωγής – µεταποίησης

133

2
311,
312,

Προβληµατική ηλικιακή σύνθεση απασχολούµενων
στον πρωτογενή τοµέα

112,113

211,

313,

212

321,

41

11

322,
323
Χαµηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης –
καθοδήγησης των γεωργών

1

114

Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και κατάρτιση των

111,

απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα

112,

341

43

5

113
Χαµηλό επίπεδο οργάνωσης των συνεταιριστικών

118
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Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τοµέα µε έλλειψη υιοθέτησης και

121,

ανάπτυξης καινοτοµιών, τεχνολογικού

132,

εκσυγχρονισµού και ποιότητας, υγιεινής και

133

3

ασφάλειας των προϊόντων τους
Ελλείψεις στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του
Κράτους και της αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα
ποιότητας προϊόντων – προστασίας περιβάλλοντος

1

121

– καταναλωτή

311,

Μείωση πληθυσµού των ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών

112

211,

312,

212,

313,

216,

321,

227

322,

41

12

323
121,
123,
Χαµηλή παραγωγικότητα του δασοκοµικού τοµέα

125,

226

6

323

126

ΑΠΕΙΛΕΣ
Αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού µε την

111,

311,

περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών (ΠΟΕ)

114,

312,

121,

313,

132

341

41

9

Περιορισµός των πόρων της Ε.Ε για τη στήριξη του
γεωργικού τοµέα
∆ιαταραχές στην ισορροπία βασικών κλάδων της

111,

φυτικής παραγωγής µε την αναµόρφωση της ΚΑΠ

114

∆υσκολία προσαρµογής στα δεδοµένα

111,

συµµόρφωσης από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ

114

2
214

3

214

7

Αύξηση των τιµών του πετρελαίου και του κόστους
των εισροών στον πρωτογενή τοµέα
Περιορισµένες δυνατότητες των παραγωγών να

111,

προσαρµοστούν στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις

112,

και εκσυγχρονισµούς

113,
121,
132,
133

Έλλειψη δοµών υποστήριξης παραγωγών για τη
παραγωγή, διάθεση και εµπορία γεωργικών

114

1

προϊόντων
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και καινοτοµιών στη γεωργική παραγωγή σε σχέση
µε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς

121,

2

133
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Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ/ΑΠΕΙΛΕΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Περιβαλλοντική κατάσταση
Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής
δραστηριότητας σε ορεινές και

1

µειονεκτικές περιοχές µε αρνητικές

112

συνέπειες στην προστασία του

211,

3

212

περιβάλλοντος
Ανθρωπογενείς πιέσεις σε περιοχές

2

NATURA και υψηλής φυσικής αξίας,
καθώς και σε δάση και δασικές εκτάσεις
(κτηνοτροφία, οικιστική ανάπτυξη)

121,
125,
126

214,
221,
223,

323

8

226

Υποβάθµιση υπόγειων υδροφορέων

3

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
(υφαλµύρωση, νιτρικά, βιοµηχανικά

126

214

2

απόβλητα)

4
5

Ανισοµερής κατανοµή του υδατικού
δυναµικού της χώρας
Πολλά άνυδρα ή µε περιορισµένους
υδατικούς πόρους νησιά της χώρας
211,

Κίνδυνος εγκατάλειψης εκτάσεων γης

6

µε αποτέλεσµα την απώλεια της
υφιστάµενης φυσικής τους αξίας

112

212,
216,

5

227
Απουσία ορθολογικής διαχείρισης
υδατικών πόρων

7

114,
121,
122,
125,
126

214,
216,
221,
223,

12

224,
226,
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Έλλειψη επαρκών πόρων για την

211,

υποστήριξη δράσεων προστασίας του

212,

περιβάλλοντος

113,
114,

8

121,
125

214,
216,

13

221,
223,
224,
226,
227

9
10

Ελλείψεις στο καθεστώς προστασίας
και διαχείρισης σε περιοχές NATURA
Έλλειψη ορθολογικών διαχειριστικών
πρακτικών σε δασικές περιοχές

224

1

224

1

ΑΠΕΙΛΕΣ
214,

Σχετικά υψηλά ποσοστά απειλούµενων

1

ειδών

125,

221,

126

223,

6

226

2

Υψηλός κίνδυνος µεγάλου ποσοστού

125,

221,

διάβρωσης εδαφών

126

223

Ξηρασία, κλιµατική αλλαγή

121,
123,

3

125,
126

4

4

214,
221,
223,
224,

322,
323

11

226

Αδυναµία αναστροφής περιβαλλοντικής

211,

υποβάθµισης των υδάτων, της

212,

ατµόσφαιρας, των εδαφών -

121,

214,

ερηµοποίηση

122,

216,

123,

221,

125,

223,

126

224,

322,
323

16

226,
227

121
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112,

µε αποτέλεσµα την απώλεια της

121,

υφιστάµενης φυσικής τους αξίας

122,

5

123,
125,

211,

9

212

132,
133

6
7
8
9

Έλλειψη µέτρων για την αποφυγή
συγκρούσεων χρήσεων γης
Έλλειψη µέτρων προστασίας της
γεωργικής γης
Αυξηµένη ζήτηση για παραθεριστική
κατοικία
Οικιστικές πιέσεις για δεύτερη κατοικία
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΜΕΤΡΩΝ

2

3

4

Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές
Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Υστέρηση των ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών της χώρας ως προς το

1

311,

111,
112,

211,

εισόδηµα, τη δηµογραφική σύνθεση, το

113,

212,

µορφωτικό επίπεδο και τις υποδοµές

121,

216,

123,

227

133

χαµηλή ποιότητα τουριστικών

313,
321,

41

18

41

6

41

4

322,
323,
341

Έλλειψη τουριστικών υποδοµών και τη

2

312,

313,
126

214

322,
323

υπηρεσιών σε συγκεκριµένες περιοχές
Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης

3

/εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του

111,
133

341

ανθρώπινου δυναµικού

4

Υστέρηση σε δοµές εµπορίας και
διανοµής αγροτικών προϊόντων

122
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6

7

Ανεπαρκής αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων

126

226,

322,

227

323

Χαµηλή διείσδυση και αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην ύπαιθρο
Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ των

112,

311,,

κατοίκων αγροτικών και αστικών

121,

211,

312,

περιοχών

122,

212,

313,

41, 42,

123,

216,

321,

43

132,

227

323

133

19

341

Περιορισµένη χρονική διάρκεια

8

5

313,

τουριστικής ζήτησης και έντονη

214

4

322,

εποχικότητα

323

Χαµηλή διαφοροποίηση της οικονοµίας

311,

στην ύπαιθρο

312,
313,

9

111

321,

41

9

41

12

41

11

322,
323
341

ΑΠΕΙΛΕΣ

2

Πληθυσµιακή αποδυνάµωση µε την

311,

εγκατάλειψη ορεινών και µειονεκτικών

312,

περιοχών, κυρίως από το νεανικό

112,

216,

πληθυσµό

211

227

313,
321,
322,
323,
341

Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης των

311,

δυνατοτήτων επιχειρηµατικής και

312,

τουριστικής δραστηριότητας στις ορεινές

1

και νησιωτικές περιοχές

111

216,
227

313,
321,
322,
323,
341

3

Αδυναµία προσαρµογής στις απαιτήσεις

111,

της νέας ΚΑΠ

114

3

132

4

Αδυναµία ανάσχεσης της πληθυσµιακής

112,

ερήµωσης ορεινών, µειονεκτικών

121,

περιοχών /διατήρηση των τάσεων

122,

αστικοποίησης

123,
125

311,
211,
212

312,
313,

14

321,
322,

123
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341

311,

Περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου
από το νεανικό πληθυσµό

112,
121,

5

122,
123,
125

312,
211,
212

313,
321,

41

15

322,
323,
341

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ
ΣΗΜΕΙΟ

9
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.3 Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυµπληρωµατικότητας των
προτεραιοτήτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση και η συµπληρωµατικότητα των
µέτρων.
Όπου υπάρχει άµεση ή έµµεση σχέση ή/και συπληρωµατικότητα τίθεται το σύµβολο
Χ ενώ όταν δεν υπάρχει τίθεται το σύµβολο 0. Στη συνέχεια για κάθε µέτρο
αθροίζονται οριζόντια ο αριθµός των Χ και υπολογίζονται ως ποσοστό % στο σύνολο
του αριθµού των µέτρων. Με αυτό τον τρόπο εκτιµάται ο βαθµός στον οποίο τα µέτρα
σχετίζονται και αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους.
Ο µέσος όρος των συσχετίσεων της τελευταίας στήλης δίνει το συνολικό βαθµό της
συσχέτισης και η συµπληρωµατικότητας του προγράµµατος.
Ο βαθµός αυτός υπολογίστηκε για το πρόγραµµα συνολικά σε 53% και κρίνεται
ικανοποιητικός. Το ποσοστό αυτό σηµαίνει ότι το 53% των µέτρων συνδέονται
µεταξύ τους µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο. Το 72% των µέτρων παρουσιάζει συνάφεια
πάνω από 50% ενώ το 89% παρουσιάζει συνάφεια πάνω από 30%.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα παρουσιάζει
ολοκληρωµένο και όχι αποσπασµατικό χαρακτήρα και ότι η επιδίωξη επίτευξης των
τεθέντων στόχων σχεδιάστηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πέραν των υπεύθυνων του
σχεδιασµού, προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι ο κανονισµός
1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από µεγάλο πλουραλισµό στα
προτεινόµενα µέτρα που περιλαµβάνει, παρέχοντας στα κράτη µέλη ένα πολύ
χρήσιµο εργαλείο και ταυτόχρονα οδηγό για την κατάρτιση των αντίστοιχων
προγραµµάτων του αγροτικού χώρου.
Σε επίπεδο Αξόνων, ο Άξονας 1 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση (µέσος όρος
των συσχετίσεων κάθε µέτρου) µε 64% και τη µικρότερη ο Άξονας 4, µε ποσοστό
48%. Η συσχέτιση του Άξονα 4 παρά το γεγονός ότι κρίνεται ικανοποιητική είναι
χαµηλότερη από τους άλλους εξαιτίας του συγκεκριµένου χαρακτήρα του (τα µέτρα
δηλ. του άξονα συσχετίζονται κυρίως µεταξύ τους και λιγότερο µε τα µέτρα των
άλλων αξόνων).
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Η αντιµετώπιση των δυσεπίλυτων διαρθρωτικών προβληµάτων του πρωτογενή
τοµέα τα οποία επί σειρά ετών εµµένουν στην ελληνική ύπαιθρο και η βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης και ευηµερίας των κατοίκων του αγροτικού χώρου αποτελούν
βασικές επιδιώξεις του ΠΑΑ 2007-2013.

Η προτεινόµενη στρατηγική συνιστά το αποτέλεσµα της ανάλυσης της υφιστάµενης
κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που οριοθετεί και προσδιορίζει
τις αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού χώρου.
Ο κανονισµός 1698/2005, η ΚΑΠ, το ΕΣΣΑ, το ΕΣΠΑ, οι Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αγροτική Ανάπτυξη, Στρατηγική Λισσαβόνας κ.λ.π.
συνιστούν το περιβάλλον εντός του οποίου πρέπει να διαµορφωθεί η σχεδιαζόµενη
στρατηγική.
Η ανάλυση SWOT, οδήγησε στην οµαδοποίηση των στοιχείων εκείνων τα οποία η
στρατηγική πρέπει να εκτιµήσει, προκειµένου να θέσει στρατηγικούς (γενικούς) και
τακτικούς (ειδικούς ή επιµέρους) στόχους οι οποίοι στη συνέχεια οδήγησαν στη
διαµόρφωση του προγράµµατος.
Η ανάλυση SWOT προσδιόρισε τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία, τις ευκαιρίες και τις
απειλές που η στρατηγική πρέπει αντίστοιχα να αξιοποιήσει, να περιορίσει ή να
εξαλείψει -στο µέτρο του εφικτού-, να εκµεταλλευτεί και να προλάβει.

Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, οι έντονες
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η πληθυσµιακή συρρίκνωση στις νεαρές ηλικίες, η
µείωση των κατοίκων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, ή έλλειψη επαρκούς
κατάρτισης του δυναµικού του αγροτικού χώρου, σε συνδυασµό µε τη νέα ΚΑΠ, την
απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου και την περιβαλλοντική υποβάθµιση
αποτελούν τη µία οµάδα των ισχυρών ανασχετικών δυνάµεων στην ανάπτυξη της
ελληνικής υπαίθρου.
Αντίθετα, η αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα ποιότητας του αγροδιατροφικού τοµέα σε
Ελλάδα και εξωτερικό, η δυνατότητα παραγωγής βιολογικών προϊόντων (δεδοµένου
ότι η υποβάθµιση των περιβαλλοντικών πόρων είναι στην Ελλάδα πολύ µικρότερη
από ότι στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες και ιδίως στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες), η
αξιοποίηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, η ύπαρξη πλούσιου αποθέµατος φυσικού
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γνωστές κλιµατολογικές αλλαγές εξαιτίας της ανθρώπινης κυρίως δραστηριότητας), η
ύπαρξη πλαισίων χρηµατοδότησης πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης, η ύπαρξη
καθεστώτων ενισχύσεων του εισοδήµατος και ενθάρρυνσης της διατήρησης
αγροτικού

πληθυσµού

και

η

διαφαινόµενη

τάση

επανεγκατάστασης/επαναδραστηριοποίησης στην ύπαιθρο αποτελούν την ισχυρή
οµάδα των θετικών δυνάµεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου.
Λειτουργώντας στο πλαίσιο των σύγχρονων µεθόδων σχεδιασµού που η επιστήµη
καθορίζει, η πρόβλεψη πιθανών κινδύνων µε στόχο την αποφυγή ή την έγκαιρη
αντιµετώπισή τους οδήγησε την οµάδα σχεδιασµού στην καταρχήν εκτίµησή τους.

Η έλλειψη δοµών υποστήριξης παραγωγών για τη παραγωγή, διάθεση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων, η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού µε την περαιτέρω
απελευθέρωση των αγορών (ΠΟΕ), οι περιορισµένες δυνατότητες των παραγωγών
να προσαρµοστούν στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και εκσυγχρονισµούς και η
δυσκολία προσαρµογής στα δεδοµένα συµµόρφωσης από την εφαρµογή της νέας
ΚΑΠ συνιστούν κρίσιµα στοιχεία του «πακέτου αβεβαιότητας» που διέπει τις
προοπτικές για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα.

Η αναµενόµενη µείωση της συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στη διαµόρφωση του
συνολικού προϊόντος της χώρας, αποτελεί περιορισµό και ταυτόχρονα οδηγό της
εφαρµοστέας στρατηγικής. Η εκτίµηση αυτή η οποία αποτελεί προϊόν διαπίστωσης
από την εφαρµογή προηγούµενων κοινοτικών πλαισίων στήριξης οδήγησε και τις
κοινοτικές αρχές στη µετατόπιση και επέκταση της αναπτυξιακής στρατηγικής από
τον πρωτογενή τοµέα στον αγροτικό χώρο ή στην ύπαιθρο (κατ’ άλλη έκφραση).

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός οριοθετεί τόσο το µείγµα όσο και την έκταση της
επιχειρούµενης στρατηγικής.

Αυτό το πλαίσιο των κατευθύνσεων σε συνδυασµό µε το είδος των προτεινόµενων
παρεµβάσεων (όπως ενίσχυση επιχειρηµατικότητας, ενίσχυση µη παραγωγικών
επενδύσεων, κατάρτιση, πρόωρη συνταξιοδότηση, ενίσχυση νέων αγροτών,
χρηµατοδότηση υποδοµών, ενισχύσεις για τη διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας, µέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, γεωργοπεριβαλλοντικά
µέτρα, κ.λ.π) συνιστούν το προτεινόµενο µείγµα πολιτικής και όπως αποτυπώνεται
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σχετίζεται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό µε τις ανωτέρω κατευθύνσεις.

Οι προτεραιότητες που δόθηκαν αποτυπώνονται στους Άξονες και στις αντίστοιχες
βαρύτητες τους Η εκτίµηση της βαρύτητας σε επίπεδο Άξονα και Μέτρου,
πραγµατοποιείται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς το ποσό της
Τεχνικής Βοήθειας, και µε τον Άξονα Leader να κατανέµεται στους Άξονες 1 και 3. Οι
δύο Άξονες (1 και 2) συγκεντρώνουν το 80,6% της δηµόσιας δαπάνης του
Προγράµµατος γεγονός που υποδηλώνει την έµφαση του Προγράµµατος στην
ανταγωνιστικότητα και στο περιβάλλον. Ο τρίτος άξονας συµµετέχει µε ποσοστό
19,4% και αποτελεί την προσπάθεια του προγράµµατος να υποστηρίξει τη
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Οι βαρύτητες των Αξόνων, κατά το
Σύµβουλο της εκ των προτέρων αξιολόγησης, δεδοµένου του περιορισµένου των
διαθέσιµων πόρων, αποτελούν ορθή επιλογή γιατί συνεισφέρουν µε το µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν αναφερθεί στην
αρχή της αξιολόγησης.
Ο τέταρτος άξονας που αφορά την προσέγγιση Leader, λειτουργεί επιπρόσθετα,
δεδοµένου ότι οι δράσεις διαχέονται στους Άξονες 1 και 3. Ο αυξηµένος
προϋπολογισµός για τη διάθεση επιπλέον πόρων για τις δράσεις προσέγγισης
Leader, η οποία αποτελεί σηµαντική διέξοδο για τους κατοίκους του αγροτικού
χώρου µε δεδοµένη την αναµενόµενη συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα θα
δηµιουργούσε προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Η
πολυαπασχόληση αποτελεί διέξοδο για την αντιµετώπιση της αναµενόµενης
συρρίκνωσης

και

οι

δράσεις

αυτές

µπορεί

να

οδηγήσουν

σταδιακά

σε

διαφοροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητες µε θετικές επιπτώσεις σε εισόδηµα
και απασχόληση.

Εποµένως, το σύνολο των µέτρων συνιστά ένα κατάλληλο µείγµα πολιτικής

Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από την αναγκαία συγκέντρωση των πόρων
προκειµένου να υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στους στρατηγικούς
στόχους, ενώ παράλληλα διαχέει πόρους σε πολλά µέτρα έτσι ώστε να
διασφαλίζονται

ευρύτερες

παρεµβάσεις

στο

πλαίσιο

του

διαθέσιµου

προϋπολογισµού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.4α ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κωδικός
Μέτρου
111
112
113
114
115
121
122
123
124
125
126
131
132
133
Σύνολο
Άξονα 1
211
212
213
214
215
216
221
222

Μέτρο
∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που
απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας
Εγκατάσταση νέων γεωργών
Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών
Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχή
δασοκοµικών συµβουλών
Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών αντικατάστασης και παροχής συµβουλών
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων
Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον
τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων και στο δασοκοµικό τοµέα
Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή
της γεωργίας και της δασοκοµίας
Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης
Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία
Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων
∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα
Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών
Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών
Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

∆ηµόσια ∆απάνη

Βαρύτητες

24.999.127

0,50%

304.989.343
269.990.566

6,13%
5,43%

49.998.253

1,00%

449.984.276
14.999.126
388.501.190

0,00%
9,04%
0,30%
7,81%

-

0,00%

699.975.542

14,07%

9.999.651

0,20%

29.998.952
19.999.301
29.998.952

0,60%
0,40%
0,60%

2.293.434.279

46,1%

344.976.354
79.995.749
899.952.177
19.998.938
139.992.560
-

6,93%
1,61%
0,00%
18,09%
0,00%
0,40%
2,81%
0,00%
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223
Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών
224
Ενισχύσεις Natura 2000
225
∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
226
Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
227
Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
Σύνολο
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Άξονα 2
311
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
312
Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων
313
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
321
Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό
322
Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
323
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
331
Κατάρτιση και ενηµέρωση
341
Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή
Σύνολο
Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
Άξονα 3
οικονοµίας
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ
Από
ΑΞΟΝΑ 1
Από
ΑΞΟΝΑ 2
Από
ΑΞΟΝΑ 3
Σύνολο
Εφαρµογή της Προσέγγισης Leader
Άξονα 4
511

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τεχνική Βοήθεια
1) Λειτουργικά για το ΕΑ∆
2) Πρόγραµµα δράσης του ΕΑ∆

29.998.406
9.999.469
179.996.175
9.999.043

0,60%
0,20%
0,00%
3,62%
0,20%

1.714.908.871

34,5%

105.015.534
146.736.977
299.962.659
109.979.463
234.974.795
64.987.865
4.994.732

2,11%
2,95%
6,03%
2,21%

966.652.025

19,4%

4,72%
1,31%
0,00%
0,10%

4.974.995.175

100,00%

38.513.069

13,0%

0
256.753.781

87,0%

295.266.850

5,9%

103.000.000
2.500.000
7.500.000
5.077.995.175

2,0%
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.4β ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κωδικός
Μέτρου
214

Μέτρο

∆ηµόσια ∆απάνη

Βαρύτητες

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που
σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της
γεωργίας και της δασοκοµίας
Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων
Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών
για φυσικά µειονεκτήµατα
Εγκατάσταση νέων γεωργών
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και
γεωργικών εργατών

899.952.177

18,1%

699.975.542

14,1%

449.984.276

9,0%

388.501.190

7,8%

344.976.354

6,9%

304.989.343
299.962.659

6,1%
6,0%

269.990.566

5,4%

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

234.974.795

4,7%

226

Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και
εισαγωγή δράσεων πρόληψης

179.996.175

3,6%

312

Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης
πολύ µικρών επιχειρήσεων

146.736.977

2,9%

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

139.992.560

2,8%

109.979.463

2,2%

105.015.534

2,1%

125
121
123
211
112
313
113

221
321
311

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και
τον αγροτικό πληθυσµό
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές
δραστηριότητες

212

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε
µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών

79.995.749

1,6%

323

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής
κληρονοµιάς

64.987.865

1,3%

114

Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών
συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχή
δασοκοµικών συµβουλών

49.998.253

1,0%
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.5 Εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων

Η ύπαρξη ανειληµµένων υποχρεώσεων αφενός και αφετέρου η ύπαρξη δυσεπίλυτων
προβληµάτων στον πρωτογενή τοµέα καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση κάποιων
µέτρων τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση
της πληθυσµιακής πυραµίδας και στην πολυαπασχόληση έτσι ώστε να καταστεί
δυνατή η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του προγράµµατος.

∆εν είναι εφικτός στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης ο προσδιορισµός των
απαιτούµενων επιπλέον πόρων. Εκείνο όµως που θα µπορούσε να ειπωθεί µε
βεβαιότητα είναι ότι οι δράσεις για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και οι
δράσεις προσέγγισης Leader θα έπρεπε να αυξηθούν σηµαντικά γιατί προσφέρουν
συµπληρωµατικές/εναλλακτικές

πηγές

απασχόλησης

και

εισοδήµατος

στους

κατοίκους των αγροτικών περιοχών.

Η επίτευξη των στόχων µέσω του υφιστάµενου προϋπολογισµού εκτιµάται µεν ως
εφικτή, εκείνο όµως που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα είναι η επίπτωση
του προγράµµατος στην απασχόληση. Η απασχόληση που αφορά στο σύνολο του
αγροτικού χώρου, προκειµένου να διασφαλιστεί η παραµονή του αγροτικού
πληθυσµού στην ύπαιθρο και να βελτιωθεί η ηλικιακή διάρθρωση, απαιτεί
σηµαντικούς πόρους στις δράσεις που προαναφέρθηκαν.
Η ύπαρξη και άλλων προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν δράσεις στον αγροτικό
χώρο, όπως π.χ τα ΠΕΠ, συµπληρώνει τους απαιτούµενους πόρους, και βελτιώνει
το ύψος των αναµενόµενων επιπτώσεων στην απασχόληση.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές ανέτρεψαν την υφιστάµενη κατάσταση που υπήρχε κατά
την κατάρτιση του ΠΑΑ σε σχέση µε το περιβάλλον και η επίτευξη του στόχου που
αφορά στην «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο διαχείριση των
φυσικών πόρων» εκτιµάται ότι θα απαιτήσει επιπλέον πόρους.

Η εφαρµογή από τα προηγούµενα προγράµµατα έδειξε ότι τα χρόνια διαρθρωτικά
προβλήµατα στον αγροτικό χώρο απαιτούν αυξηµένους πόρους, το µέγεθος των
οποίων πρέπει να αυξηθεί ακόµη περισσότερο λόγω των αρνητικών επιπτώσεων
που θα επιφέρει η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και κυρίως η απελευθέρωση του
παγκόσµιου εµπορίου (ΠΟΕ).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ / ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

4.2.1

Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των
στρατηγικών και προτεραιοτήτων που επελέγησαν

Οι κίνδυνοι κατά την εφαρµογή του προγράµµατος µπορούν να οµαδοποιηθούν σε
δύο κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Κίνδυνοι αστοχίας της στρατηγικής

Κατηγορία 2: ∆ιαχειριστικοί Κίνδυνοι

Η πρώτη κατηγορία κινδύνων οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης ορισµένων στόχων
λόγω είτε των διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα και του αγροτικού χώρου είτε
της µορφολογίας του εδάφους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αγροτικού
χώρου.
Η εκτίµηση των κινδύνων σε επίπεδο στόχων γίνεται µε τη χρήση της παρακάτω
κλίµακας:

0= ∆εν υπάρχει κίνδυνος
1= Υπάρχει µικρή πιθανότητα κινδύνου
2= Υπάρχει µέτρια πιθανότητα κινδύνου
3= Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα κινδύνου

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η βαθµολόγηση της πιθανότητας
επέλευσης κινδύνων σε επίπεδο γενικών και ειδικών στόχων.

Η αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη ενώ η
εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας στις περιοχές που αφορά για να έχει αποτέλεσµα
πρέπει να προκύπτει µετά από εξειδικευµένη µελέτη και όχι ως έκφραση επιθυµίας
γενικά.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
∆ιατήρηση και Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα

1-3

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης
και του µικρού µέσου µεγέθους των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της
προώθησης του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας
Αναβάθµιση και βελτίωση των
υποδοµών του πρωτογενή τοµέα
Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού για την προσαρµογή του στις
νέες απαιτήσεις

Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση των φυσικών του
πόρων

1-2

0-1
∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης Leader (γενικός στρατηγικός
στόχος 4)

0-2

1-2
1-2
0

Προστασία του εδάφους

1- 2

Προστασία των υδατικών πόρων

1-2

Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

2

Προστασία της βιοποικιλότητας

2

Προστασία – διατήρηση του αγροτικού
τοπίου
Βελτίωσης της οικολογικής
σταθερότητας των δασών
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση
της διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονοµίας

1-3

1-2
1-2

Η βελτίωση της ελκυστικότητας των
αγροτικών περιοχών

0-1

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

0-1

Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας

1-2

Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών
φορέων και κινητοποίησης του
πληθυσµού για το σχεδιασµό και
υλοποίηση τοπικών στρατηγικών
ανάπτυξης

0-1

Η δεύτερη κατηγορία κινδύνων οφείλεται τόσο σε αντικειµενικούς λόγους (αδυναµία
ακριβούς πρόβλεψης των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων) όσο και σε
υποκειµενικούς (έλλειψη κατάλληλης υποδοµής και οργάνωσης).
Τα προβλήµατα αυτής της κατηγορίας εστιάζονται κυρίως σε δύο κατευθύνσεις.
Η µία κατεύθυνση αφορά στο µεγάλο αριθµό υποέργων που πρέπει να
αξιολογηθούν, να ενταχθούν και να παρακολουθηθούν από τις κεντρικές υπηρεσίες.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην έλλειψη ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου
πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης.
Το γεγονός της έλλειψης του πληροφοριακού συστήµατος και του µεγάλου
αναµενόµενου όγκου έργων/υποέργων προς ένταξη, αποτελεί υψηλό παράγοντα
κινδύνου.

Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΠΑΑ αποτελεί ένα σύνολο µέτρων τα οποία
κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16
προγραµµάτων

(Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, Έγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης,
δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΓΤΠΕ στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων,

Επιχειρησιακό.

Πρόγραµµα

Κοινοτικής

πρωτοβουλίας Leader +).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.2 Ανάλυση των µεθόδων ελαχιστοποίησης των κινδύνων

Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, ανάγεται στην εφαρµογή
ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης/διαχείρισης του προγράµµατος µε τη
χρήση των κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης. Η θέση αυτή στηρίζεται στην
εµπειρία και στη γνώση ότι για να αντιµετωπίζονται τα διάφορα προβλήµατα που
προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός προγράµµατος πρέπει να υπάρχει ο
µηχανισµός που µπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει, να προβλέπει και να διορθώνει
έγκαιρα. Πρόκειται για επιστηµονική διατύπωση η οποία στηρίζεται στο TQM (Total
Quality Management: ∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας), σύµφωνα µε το οποίο η
επιτυχία του σχεδιασµού αξιολογείται από το σύστηµα και όχι από το αποτέλεσµα, µε
την έννοια ότι το αποτελεσµατικό σύστηµα είναι αυτό που θα επιφέρει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα σε συνεχή και σταθερή βάση, ενώ ένα θετικό αποτέλεσµα µπορεί να
είναι τυχαίο και να µη ξανασυµβεί.

Αυτό που διαφαίνεται από τις συζητήσεις µε του αρµοδίους για την κατάρτιση του
ΠΑΑ, η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων εστιάζεται στην διαµόρφωση
µηχανισµών έγκαιρης αντιµετώπισης προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά το
παρελθόν.

Η ενδεχόµενη εκχώρηση διαχειριστικών αρµοδιοτήτων για ορισµένα µέτρα σε
περιφερειακές υπηρεσίες αποτελεί θετική ενέργεια γιατί θα αναλάβουν χειριστές µε
προϋπάρχουσα εµπειρία ενώ παράλληλα θα αποδεσµευτούν οι κεντρικές υπηρεσίες
από αυξηµένο φόρτο εργασίας.
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5.0 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.1.1

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς 2007-2013

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθορίζει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις
της χώρας για την περίοδο 2007-20013 και θέτει τον παρακάτω στόχο:
«Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση
του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα
υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των
πολιτών χωρίς αποκλεισµούς».
Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια
εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική
οικονοµία. Μία Ελλάδα µε έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα,
στην τεχνολογία και την καινοτοµία, στο σεβασµό του περιβάλλοντος».

Η επιλεχθείσα στρατηγική για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εξειδικεύεται σε
πέντε θεµατικές ενότητες.

• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία
• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
• Θεσµικό Περιβάλλον
• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης.

Στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) η στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος υλοποιείται µέσω των Αξόνων που είναι:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Η συσχέτιση των δύο στρατηγικών όπως αυτές εξειδικεύονται µέσω των θεµατικών
ενοτήτων του ΕΣΠΑ και των αξόνων προτεραιότητας του ΠΑΑ, παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΑΑ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΑΞΟΝΕΣ

ΣΤΟΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΑΑ 2007-2013

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΧΩΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΩΣ ΤΟΠΟΥ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΣΥΝΟΧΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

Χ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Χ

Χ

Χ

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Χ

Χ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα κάθε προτεραιότητα του ΠΑΑ
συσχετίζεται µε τουλάχιστον µία από τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, γεγονός που
υποδηλώνει υψηλό βαθµό συσχέτισης των στρατηγικών των δύο προγραµµάτων.

5.1.2

Αξιολόγηση

της

συνάφειας

του

ΠΑΑ

µε

Εθνικό

Πρόγραµµα

Μεταρρυθµίσεων

Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2005-2008, είναι σύµφωνο µε τις κατευθύνσεις του Συµβουλίου του
2005, (COM 2005/141) εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας, σύµφωνα
µε τις ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.

Ο γενικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΜ είναι :
Η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής.

Οι προτεραιότητες που θέτει το ΕΠΜ για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου είναι:
(α) Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, µε άµεση προτεραιότητα
τον περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% µέχρι το τέλος του 2006 και
περαιτέρω περιορισµό του τα επόµενα χρόνια.
(β) Η αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
(γ) Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισµού,
το άνοιγµα των αγορών, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε
προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
(δ) Η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της ανεργίας, καθώς και η
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια
σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του
κοινωνικού αποκλεισµού.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 βάσει της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης
στον γεωργικό τοµέα, της ανάλυσης SWOT και των ειδικότερων αναγκών και
προτεραιοτήτων η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της περιόδου
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007-2013 εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη µέσω της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς και
του περιβάλλοντος, σε µία βιώσιµη Ύπαιθρο και εκφράζεται µε την προώθηση
των ακόλουθων γενικών στρατηγικών στόχων, όπως αναλύονται στο ΠΑΑ 20072013:
•

∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της
δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα (γενικός στρατηγικός
στόχος 1)

•

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών
πόρων (γενικός στρατηγικός στόχος 2)

•

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας (γενικός
στρατηγικός στόχος 3)

•

Προσέγγιση Leader (γενικός στρατηγικός στόχος 4)

Όπως παρατηρείται, οι κοινές λέξεις – κλειδιά και στις δύο περιπτώσεις είναι
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αειφορία, που παρέχουν τις κατευθύνσεις του
σχεδιασµού για τα επόµενα χρόνια και βάσει των οποίων θα εκτυλιχτούν οι δράσεις
που έχουν κατάλληλα επιλεγεί.

Το ΕΠΜ εξειδικεύοντας, περαιτέρω, τις επιλογές στα διάφορα πεδία και τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας αποσαφηνίζει αναλυτικότερα µέτρα και κατευθύνσεις για την
επίτευξη του γενικού στόχου. Έτσι, π.χ., δίνει έµφαση σε δράσεις για
-προώθηση επιχειρηµατικότητας,
-παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας,
-ίδρυση και λειτουργία τοπικών κέντρων αγροτικής ανάπτυξης,
-προώθηση του θεσµού του αγροτικού συµβούλου,
-ανάπτυξη αγροτουρισµού,
-ενίσχυση επενδύσεων εκτός γεωργίας για περισσότερες θέσεις εργασίας και
πρόσθετο εισόδηµα (ειδικά για νησιά και ορεινές περιοχές),
-ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και ισότιµη πρόσβαση στην απασχόληση
µε µέτρα για συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής,
-δίκτυα επιχειρηµατικότητας ιδίως µεταξύ των νέων
-χωροταξικά σχέδια για τον παράκτιο και ορεινό χώρο κλπ.
-ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------υποχρεωτική τήρηση ορθών περιβαλλοντικών συνθηκών και γεωργικών πρακτικών
ως προϋπόθεση για χορήγηση ενισχύσεων (πολλαπλή συµµόρφωση)
- χρηµατοδότηση έργων που ενσωµατώνουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες
- ενίσχυση 27 φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών για διατήρηση της
βιοποικιλότητας
- προώθηση οικολογικού σήµατος (ECO-LABEL) για τα προϊόντα
- λήψη µέτρων για αντιµετώπιση κλιµατικών αλλαγών

(φαινόµενο θερµοκηπίου,

ατµοσφαιρική ρύπανση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθαρότερα καύσιµα,
βιοκαύσιµα, διαχείριση απόβλητων …)
- ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας

Οι προαναφερθείσες κατευθύνσεις, επιλογές, κατηγορίες µέτρων και δράσεων του
ΕΠΜ έχουν πλήρως και ρητά ενσωµατωθεί τόσο γενικά στους 4 Άξονες
Προτεραιότητας

όσο και ειδικότερα σε κατάλληλα µέτρα και δράσεις που ρητά

διαλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013. Εποµένως η συσχέτιση των δύο εγγράφων
είναι άµεση, η συµβατότητα πλήρης και η λεπτοµερέστερη εξειδίκευση υπακούει στις
ειδικές ανάγκες και προβλήµατα του γεωργικού τοµέα πάντα όµως στο πλαίσιο των
κοινών κεντρικών επιλογών.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται µε το σύµβολο «Χ» οι συσχετίσεις
µεταξύ των αξόνων του ΕΠΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΑ. Τα ποσοστά (ο αριθµός των Χ προς το
σύνολο των συσχετίσεων %) εµφανίζουν υψηλό βαθµό συσχέτισης όλων των
Αξόνων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίνακας

5.1.2

Συσχέτιση

ΠΑΑ

2007-2013

µε

Εθνικό

Πρόγραµµα

Μεταρρυθµίσεων

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΑ 2007-2013

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΜ 2007-2013

Άξονας 3:
Άξονας 1: Βελτίωση της
Άξονας 2: Βελτίωση ζωής στις
ανταγωνιστικότητας του
του
περιοχές και
τοµέα της γεωργίας και
και της
διαφοροποίηση της
της
αγροτικής

Άξονας
Εφαρµογή
τη
προσέγγιση
Leader

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

(α) Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και
η εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των
δηµόσιων οικονοµικών, µε άµεση προτεραιότητα τον
περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% µέχρι το
τέλος του 2006 και περαιτέρω περιορισµό του τα
επόµενα χρόνια.

χ

(β) Η αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Χ

χ

χ

75,0

(γ) Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η
ενίσχυση του ανταγωνισµού, το άνοιγµα των αγορών, η
αύξηση της εξωστρέφειας και η αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης
επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χ

χ

χ

75,0

(δ) Η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της ανεργίας,
καθώς και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά
από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα
τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.

Χ

Χ

Χ

75,0

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

5.1.3

100,0

Χ

χ

50,0

Χ

100,0

75,0

75,0

Συνάφεια του ΠΑΑ µε το Ε.Σ.Σ.Α.Α. 2007-2013

Όλοι οι στόχοι του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 έχουν ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ 2007 -2013. ∆εν
πρόκειται δηλ. για συσχέτιση αλλά για ταύτιση. Επίσης, διάφορα στοιχεία της
ανάλυσης του ΕΣΣΑΑ µε βάση τα οποία διαµορφώθηκε η προτεινόµενη στρατηγική
έχουν ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ. Το ΕΣΣΑΑ αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση
του προγράµµατος.
Η ανωτέρω ταύτιση αποδίδεται στο πίνακα που ακολουθεί στον οποίο αποτυπώνεται
η συσχέτιση στρατηγικών στόχων του ΕΣΣΑΑ και αξόνων προτεραιότητας του ΠΑΑ.
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΑ 2007-2013
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΣΑ

1
2

3

4

∆ιατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα
Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση των φυσικών
πόρων
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και στην
ενθάρυνση της διαφοροποίησης της
Προώθηση
πρωτοβουλιών για
αγροτικής οικονοµίας
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης Leader

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
LEADER

X

X

x

x

147

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
5.2.1

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική

(ΚΑΠ)

Η νέα ΚΑΠ εισάγει ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις πολιτικές των
προηγούµενων περιόδων.

Για πρώτη φορά υιοθετείται η υποχρέωση της ‘πολλαπλής συµµόρφωσης’ και
εισάγονται τα λεγόµενα ‘δικαιώµατα ενίσχυσης’ αποδεσµεύοντας τις πληρωµές από
την παραγωγή. Στα πλαίσια αυτά, ο Κανονισµός συνδέει την καταβολή των
ενισχύσεων προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε την τήρηση υποχρεώσεων
σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ευζωία των ζώων,
καθώς και την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας µε τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Πιο συγκεκριµένα, συνδέει τις κοινοτικές ενισχύσεις µε την εκπλήρωση ορισµένων
όρων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης
των ζώων καθώς και της υγείας ζώων και φυτών – «πολλαπλή συµµόρφωση»- κι
έτσι οι ενισχύσεις αυτές, σε περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών, υπόκεινται σε
µειώσεις ή αποκλεισµούς.
Προβλέπει ακόµα σταδιακή προσαρµογή στις ενισχύσεις , ώστε να εξασφαλισθούν
πόροι που θα χρηµατοδοτήσουν δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, µε την
εφαρµογή συγκεκριµένων συντελεστών µείωσης από 2005-2012 (διαφοροποίηση).
Αποτυπώνοντας σε πίνακα τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της ΚΑΠ και του
ΠΑΑ 2007-2013 παρατηρείται ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση Στο πνεύµα, ακριβώς
της νέας ΚΑΠ είναι τα µέτρα και οι δράσεις για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισµό, την ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων, η αναβάθµιση των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών για παραγωγή µε προσανατολισµό στις
αγορές κλπ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίνακας 5.2.1 Συνάφεια του ΠΑΑ µε την ΚΑΠ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ 2007-2013

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΠ

1
2

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού τοµέα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

χ

Προστασία του περιβάλλοντος
Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Χ

4

Προσανατολισµός των αγροτικών
προϊόντων στην αγορά

χ

5

Βελτίωση της ποιότητας τροφίµων

χ

6

Σταθερότητα των γεωργικών
εισοδηµάτων

Χ

3

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
LEADER

χ

Χ

χ

Χ

Χ

Χ

χ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2.2 Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΚΓΑΑ)

Στον Πίνακα 5.2.2 αποτυπώνονται οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, και οι Άξονες
Προτεραιότητας, οι Οµάδες Μέτρων και τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 (πρώτη
στήλη). Με το σύµβολο (Χ) σηµειώνεται η συνάφεια / σχέση των επιλογών του ΠΑΑ
2007 µε τις κατευθύνσεις των προαναφερθέντων εγγράφων πολιτικής στον αγροτικό
χώρο.

Εκείνο το οποίο προκύπτει από την ανάγνωση της µήτρας συσχέτισης είναι ότι κάθε
µέτρο συσχετίζεται µε κάποια από τις ΣΚΓΑΑ, καθώς επίσης ότι κάθε άξονας
συσχετίζεται µε µία από τις ΣΚΓΑΑ.
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Συνάφεια της Στρατηγικής του ΠΑΑ 2007-2013 µε τις
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη 20072013

ΠΑΑ 2007-2013

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
γεωργικού και του
δασοκοµικού τοµέα

Βελτίωση του
περιβάλλοντος και
του τοπίου

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση
της διαφοροποίησης της
αγροτικής

∆ηµιουργία
τοπικών
ικανοτήτων για
την απασχόληση
και τη
διαφοροποίηση

ΑΞΟΝΑΣ 1
Βελτίωση
Ανταγωνιστικότητας του
Γεωργικού και ∆ασοκοµικού
Τοµέα
111 Επαγγελµατική κατάρτιση
και ενηµέρωση
112 Εγκατάσταση νέων
γεωργών
113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

114 Χρήση υπηρεσιών
παροχής γεωργικών
συµβουλών στην εκµετάλλευση
και παροχή δασοκοµικών
συµβουλών
115 Σύσταση υπηρεσιών
διαχείρισης, γεωργών
αντικατάστασης και παροχής
συµβουλών
121 Εκσυγχρονισµός
γεωργικών εκµεταλλεύσεων
122 Βελτίωση της οικονοµικής
αξίας των δασών
123 Προστιθέµενη αξία των
γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων
124 Συνεργασία για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων,
επεξεργασιών και τεχνολογιών
στον τοµέα της γεωργίας και
των τροφίµων και στο
δασοκοµικό τοµέα
125 Γεωργικές και
∆ασοκοµικές Υποδοµές
126 Φυσικές καταστροφές.
Αποκατάσταση/πρόληψη
131 Εκπλήρωση των
προτύπων µε βάση την
κοινοτική νοµοθεσία
132 Συµµετοχή γεωργών σε
συστήµατα για την ποιότητα
τροφίµων
133 ∆ραστηριότητες
ενηµέρωσης και προώθησης

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013,
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΠΑΑ 2007-2013

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
γεωργικού και του
δασοκοµικού τοµέα

Βελτίωση του
περιβάλλοντος και
του τοπίου

ΑΞΟΝΑΣ 2

Χ

Βελτίωση του Περιβάλλοντος
και της Υπαίθρου

Χ

211 Ενισχύσεις στους
γεωργούς ορεινών περιοχών για
φυσικά µειονεκτήµατα
212 Ενισχύσεις για
µειονεκτήµατα, εκτός των
ορεινών περιοχών
213 Ενισχύσεις Natura 2000
και Νερά
214 Γεωργο-περιβαλλοντικές
ενισχύσεις
215 Ενισχύσεις για την καλή
διαβίωση των ζώων
216 Στήριξη για µη
παραγωγικές επενδύσεις
221 Πρώτη δάσωση
γεωργικής γης
222 Πρώτη εγκατάσταση
γεωργοδασοκοµικών
συστηµάτων σε γεωργική γη
223 Πρώτη δάσωση µη
γεωργικής γης
224 Ενισχύσεις Natura 2000
(για δάση)
225 ∆ασο-περιβαλλοντικές
ενισχύσεις
226 Αποκατάσταση του
δασοκοµικού δυναµικού και
εισαγωγή δράσεων πρόληψης
227 Στήριξη για µη
παραγωγικές επενδύσεις

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση
της διαφοροποίησης της
αγροτικής

∆ηµιουργία
τοπικών
ικανοτήτων για
την απασχόληση
και τη
διαφοροποίηση

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

152

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013,
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΠΑΑ 2007-2013

Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
γεωργικού και του
δασοκοµικού τοµέα

Βελτίωση του
περιβάλλοντος και
του τοπίου

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και ενθάρρυνση
της διαφοροποίησης της
αγροτικής

ΑΞΟΝΑΣ 3
Η Ποιότητα Ζωής σε
Αγροτικές Περιοχές –
∆ιαφοροποίηση
311 ∆ιαφοροποίηση

Χ

312 Ανάπτυξη πολύ µικρών
επιχειρήσεων
313 Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων
321 Βασικές υπηρεσίες
322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη
χωριών
323 ∆ιατήρηση της αγροτικής
κληρονοµιάς

Χ

333

∆ηµιουργία
τοπικών
ικανοτήτων για
την απασχόληση
και τη
διαφοροποίηση

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Κατάρτιση και ενηµέρωση

334 Απόκτηση δεξιοτήτων,
εµψύχωση και εφαρµογή
ΑΞΟΝΑΣ 4 LEADER

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2.3 Αξιολόγηση της συµβολής
της στρατηγικής στους στόχους της
Λισσαβόνας

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε το 2000 από τους Ευρωπαίους ηγέτες,
ακολουθώντας την απελευθέρωση των αγορών και το άνοιγµα των συνόρων των
ευρωπαϊκών κρατών.

Στον Πίνακα 5.2.3 αποτυπώνονται οι Στόχοι που αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβόνας και συµπληρώθηκαν ακολούθως στο Γκέτεµποργκ και
τη Βαρκελώνη και οι Άξονες Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2007-2013 µε τα σχετικά
Μέτρα. Με (Χ) αποτυπώνεται η συνάφεια / σχέση των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013
µε τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Οι στόχοι που υιοθετήθηκαν αποτελούν αντικείµενο των πολιτικών που εφαρµόζονται
για το σύνολο των τοµέων της οικονοµίας. Εποµένως το ΠΑΑ δεν µπορεί να καλύπτει
το σύνολο αυτών των στόχων. Εν τούτοις 18 από τα 34 µέτρα του προγράµµατος
συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων ενώ 9 από αυτά συνεισφέρουν στην
επίτευξη περισσότερων του ενός στόχων.
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Πίνακας 5.2.3 Συνάφεια της Στρατηγικής του ΠΑΑ 2007-2013 µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ

ΜΕΤΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1
111 ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών
γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που
απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων
και της δασοκοµίας

Η δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος
Η ανάπτυξη µιας
Η δηµιουργία ενός
φιλικού για τις νέες
ευρωπαϊκής
ευρωπαϊκού
και καινοτόµες
περιοχής έρευνας
χώρου γνώσεων
επιχειρήσεις,
και καινοτοµίας
ιδιαίτερα για τις
µικροµεσαίες

Οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις για
την ολοκλήρωση και
την
αποτελεσµατικότητα
της εσωτερικής
αγοράς

Η δηµιουργία
αποτελεσµατικών και
ολοκληρωµένων
χρηµατοοικονοµικών
αγορών

Η εφαρµογή υγιών
µακροοικονοµικών
πολιτικών

X

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών

X

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών
εργατών
114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς
και τους δασοκαλλιεργητές
115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων,
γεωργών αντικατάστασης και παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών στην εκµετάλλευση, καθώς και δασοκοµικών
συµβουλευτικών υπηρεσιών
121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών
123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων
124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και
των τροφίµων

X

Η έµφαση στην
εκπαίδευση και την
κατάρτιση

Η δηµιουργία
περισσότερων και
καλύτερων θέσεων
εργασίας

X

X

Ο εκσυγχρονισµός των
συστηµάτων
κοινωνικής πολιτικής

Η ενίσχυση της
κοινωνικής
συνοχής και η
εξάλειψη του
κοινωνικού
αποκλεισµού

X

X

X

X

X

X
X
X

125 Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε
την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της
δασοκοµίας
126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των
κατάλληλων δράσεων πρόληψης
131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν
σε απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην κοινοτική
νοµοθεσία
132 Στήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για
την ποιότητα τροφίµων
133 Στήριξη οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες
ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων

X
X
X
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5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως παρατηρείται, σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης, το ΠΑΑ έχει λάβει
αποφασιστικά υπόψη του τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις
καθώς και τις γενικότερες εθνικές πολιτικές και τις έχει ενσωµατώσει στις ρυθµίσεις
του, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων όσο και σε χαµηλότερο
επιχειρησιακό επίπεδο.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους κοινό τόπο
τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών επιλογών πολιτικής αποτελούν η
ανταγωνιστικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα
ζωής, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Έτσι, οι
στρατηγικές προτεραιότητες του ΠΑΑ (Άξονες Προτεραιότητας)

αντανακλούν ή

µάλλον ενσωµατώνουν, κυριολεκτικά, τις εν λόγω επιλογές. Σύµφωνα µε τη
στρατηγική της Λισσαβόνας οι γενικότεροι στρατηγικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν
θα

επιτευχθούν

µε

την

µικροµεσαίων επιχειρήσεων,

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικότητας,

την

ενίσχυση

µε δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία, τη

διαχείριση των υδατικών πόρων, τα βιοκαύσιµα, τα απόβλητα, το κλίµα, κλπ,
(σύµφωνα µε τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που αποφάσισε το Συµβούλιο
Κορυφής του Γκέτεµποργκ, και εκείνο της Βαρκελώνης που πρόσθεσαν την
περιβαλλοντική διάσταση στις αποφάσεις της Λισσαβόνας).
Ίδια υψηλή συσχέτιση παρουσιάζει το ΠΑΑ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, τις Βασικές
Προτεραιότητες Πολιτικής του ΕΣΠΑ και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΕΣΣΑΑ
2007-2013.
Μπορεί, εποµένως, να γίνει αποδεκτό ότι είναι εµφανής η συνέπεια του ΠΑΑ 20072013 µε τις γενικότερες και τις ειδικότερες κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και η
συµβολή του στους σχετικούς στόχους.

Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθούν ορισµένα σηµεία που, ενδεχοµένως, απαιτούν
περαιτέρω επεξεργασία και αποσαφήνιση για πιθανή βελτίωση κάποιων επιµέρους
θεµάτων του προγράµµατος :

•

Ενώ η προβληµατική για την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων

διαχέεται στην ανάλυση του ΠΑΑ 2007-2013 και ανιχνεύεται η χωρική διάσταση των
προβληµάτων (αναφέρονται και σχετικές δράσεις µε εν δυνάµει επιπτώσεις σε
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ανάπτυξη νησιών, κλπ), εντούτοις, δεν υπάρχει σαφώς καθορισµένη περιφερειακή
διάσταση στο πρόγραµµα, τουλάχιστον. Εκτιµάται ότι µε δεδοµένες τις περιφερειακές
ανισότητες αλλά και την έµφαση των κοινοτικών κατευθύνσεων στο πεδίο αυτό θα
ήταν σκόπιµο να επιδιωχθεί να ενσωµατωθεί µια σαφέστερη περιφερειακή διάσταση
στην κατανοµή των πόρων που δεν θα αλλοιώνει τον τοµεακό χαρακτήρα του
προγράµµατος.

Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τον Αξιολογητή να προβεί στην εφαρµογή τεχνικών
περιφερειακής ανάλυσης προκειµένου να υποστηριχθεί η διαδικασία του σχεδιασµού
που περιλαµβάνει την χωρική κατανοµή του προγράµµατος. Η σχετική ανάλυση
ενσωµατώνεται στο παρόν κείµενο προκειµένου να ληφθεί άµεσα υπόψη κατά
την εφαρµογή του ΠΑΑ στο επίπεδο ένταξης έργων/υποέργων.

Μια άλλη διάσταση που µε έµφαση επαναλαµβάνεται στα κοινοτικά κείµενα είναι η
ισότητα ανδρών – γυναικών και η ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στην
απασχόληση. Πρόκειται, φυσικά, για µια διάσταση ‘οριζόντια’ που διαπερνά όλες τις
δράσεις. Το Πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού µε δύο τρόπους
που είναι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας (είτε µεµονωµένα είτε
συλλογικά µέσω της ενίσχυσης των γυναικείων συνεταιρισµών) αλλά και µέσω της
χρηµατοδότησης παρεµβάσεων κυρίως µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4
συνεχίζοντας

τις

«επιτυχηµένες

καταγράφεται ήδη από τις αρχές

πρακτικές»

στο

συγκεκριµένο

θέµα

που

της δεκαετίας του 1990 µε την εφαρµογή της

κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER (Κατά την έγκριση πράξεων θα δίνεται αυξηµένη
µοριοδότηση σε γυναίκες)

•

Σηµαντική επίσης έµφαση τόσο στις κοινοτικές όσο και τις εθνικές

κατευθύνσεις δίνεται στη γνώση, την καινοτοµία, την τεχνολογία, την
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, τα δίκτυα, την κατάρτιση, την
πληροφόρηση κλπ.
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6.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
6.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΑΑ

Τα σχετικά κοινοτικά

έγγραφα (Καν.1698/2005

και κατευθυντήριες οδηγίες

«HANDBOOK ON COMMON MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK» ) για την
καθορίζουν ένα πλέγµα δεικτών που θα πρέπει να περιληφθούν στο ΠΑΑ 20072013.
Το πρόγραµµα ενέταξε στο περιεχόµενό του αυτούς τους δείκτες. Οι δείκτες
αποτελούν τα εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης διαφόρων µεγεθών.
Η υπηρεσία υπολόγισε το σύνολο των δεικτών εκροών (επιδόσεων) και το σύνολο
των λοιπών δεικτών που δεν αφορούν προστιθέµενη αξία κα απασχόληση.
Ο Σύµβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης εφαρµόζοντας την ανάλυση
εισροών-εκροών υπολόγισε τους δείκτες που αφορούν οικονοµικά µεγέθη και
απασχόληση.
Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013.
Το σύνολο του προγράµµατος πλην της τεχνικής βοήθειας παρακολουθείται µέσω
δεικτών.

6.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΩΝ ΠΟΥ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο µέτρων τα οποία κατά την προηγούµενη
προγραµµατική περίοδο υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16 προγραµµάτων.
Το σύνολο του προγράµµατος παρακολουθείται από δείκτες. Οι δείκτες αυτοί
επιλέχθηκαν µε βάση το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και
προέρχονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής.
Όσον αφορά στους δείκτες επιδόσεων, οι εκτιµήσεις των τιµών στόχου έγιναν µε
βάση µοναδιαία κόστη, όπου αυτά υπήρχαν, τα οποία σταθµίστηκαν µε βάση την
εµπειρία του κάθε χειριστή του αντίστοιχου µέτρου.

Όσον αφορά στους δείκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (όπου αφορούν
οικονοµικά στοιχεία ή στοιχεία απασχόλησης) η εκτίµηση των τιµών στόχου έγινε µε
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58 κλάδους. Η πραγµατοποιούµενη δαπάνη διαχέεται στους κλάδους αυτούς
παράγοντας προϊόν το οποίο για να παραχθεί απαιτεί µονάδες εργασίας. Με βάση
αυτή τη λογική της µεθόδου, υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής, στην ακαθάριστη και καθαρή προστιθέµενη αξία, στην απασχόληση.
Οι µετατροπές της προστιθέµενης αξίας σε µονάδες αγοραστικής δύναµης έγιναν µε
βάση το συντελεστή 1,25 (επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ), ενώ οι µετατροπές σε
ετήσιες µονάδες εργασίας υπολογίστηκαν διαιρώντας την προστιθέµενη αξία (µέση
ετήσια) µε το συνολικό αριθµό των απαιτούµενων ετήσιων ισοδύναµων πλήρους
απασχόλησης.
Τέλος, υπάρχει δυσκολία λόγω έλλειψης δεδοµένων για τον υπολογισµό ορισµένων
δεικτών που αφορούν στη βιοποικιλότητα.

6.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.
Το πλέγµα των δεικτών που χρησιµοποιούνται αξιολογείται ως κατάλληλο για την
παρακολούθηση των ποσοτικοποιηµένων στόχων. Οι τιµές στόχοι των δεικτών
εκροών (ή επιδόσεων) προέκυψαν από υπολογισµούς µοναδιαίου κόστους της
προηγούµενης περιόδου, από προηγούµενες αξιολογήσεις, από µελέτες και
σταθµίστηκαν µε βάση την εµπειρία των στελεχών -που ανέλαβαν την εκτίµηση των
δεικτών- από την πολυετή τους απασχόληση στην υλοποίηση προγραµµάτων του
πρωτογενή τοµέα και του αγροτικού χώρου.
Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει η εκτίµηση των δεικτών που αφορούν περιβάλλον
κυρίως επειδή δεν υπάρχουν δεδοµένα (π.χ. για βιοποικοιλότητα). Αυτό δηµιουργεί
αντικειµενικό πρόβληµα δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν τιµές βάσης και εποµένως η
εκτίµηση στόχων δεν είναι εφικτή.
Όσον αφορά στους δείκτες επιπτώσεων ή αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία και την απασχόληση, οι υπολογισµοί τους έγιναν µε
βάση την ανάλυση εισροών-εκροών η οποία χρησιµοποιείται ευρέως σε παρόµοιους
υπολογισµούς και δίνει αρκετά αξιόπιστες προσεγγίσεις αφού στηρίζεται σε σχέσεις
πολλών κλάδων. Η επισφάλεια των εκτιµήσεων ανάγεται µόνο στην αξιοπιστία των
επίσηµων διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων και εποµένως αποτελεί αξιόπιστο
εργαλείο.
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διαµόρφωση ενός δείκτη που θα παρακολουθεί τις αντίστοιχες µεταβολές. Παρά το
ότι είναι δύσκολη η εφαρµογή του δείκτη για να µετρά τις επιπτώσεις από το
συγκεκριµένο µόνο πρόγραµµα, η παρακολούθηση για το σύνολο της χώρας θα δίνει
µία εικόνα της γενικότερης πορείας που άλλωστε είναι και το ζητούµενο του
αναπτυξιακού σχεδιασµού. Ο προτεινόµενος δείκτης είναι αυτός που χρησιµοποίησε
ο Σύµβουλος Αξιολόγησης για την εκτίµηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
(συντελεστής µεταβλητότητας=.

Στο Παράρτηµα ΙΙ επισυνάπτονται οι σχετικοί δείκτες.

6.4

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε τη στρατηγική που έχει επιλεχθεί, το Πρόγραµµα επιδιώκει την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση
(ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα), την
κατάσταση του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές. Οι τοµείς παρέµβασης σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδοτική βαρύτητα που
αποδίδεται στους Άξονες Προτεραιότητας, αλλά και στα επιµέρους Μέτρα αναδεικνύει
τα ακόλουθα:
Πρώτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας» και
εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράµµατος
«∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και
του αγροδιατροφικού τοµέα» και συµπληρωµατικά µε τους άλλους. Αποτελείται από
τρεις διακριτές ενότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο, επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία και
ποιότητα, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών παραµέτρων που
συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα το ανθρώπινο δυναµικό, τις
υποδοµές και την επιχειρηµατικότητα. Στον άξονα περιλαµβάνονται µέτρα που
υλοποιούν

τις

επιταχυντικές

πολιτικές

που

στοχεύουν

στη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
προϊόντων του πρωτογενή και του αγροδιατροφικού τοµέα.

Με βάση τη στοχοθεσία σε επίπεδο προτεραιότητας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου, θα είναι τα εξής:
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Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας κατάρτισης στον τοµέα της

γεωργίας ή/και δασοκοµίας από 30.000 συµµετέχοντες.
•

Η

αύξηση

της

ακαθάριστης

προστιθέµενης

αξίας

στις

στηριζόµενες

εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις σε 115.223.453 ευρώ.
•

Η υιοθέτηση της εισαγωγής νέων προϊόντων και / ή νέων τεχνικών από 3.575

εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις

∆εύτερη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τίθεται η
«Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» η οποία συµβάλλει στην επίτευξη
κυρίως του δεύτερου γενικού στόχου του Προγράµµατος «Προστασία του
περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, αποτελούµενη από
τρεις διακριτές ενότητες που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη
διαχείριση των φυσικών πόρων. Η γεωργία, ταυτόχρονα µε την ιδιότητά της ως ο
µεγαλύτερος «χρήστης του εδάφους και των υδάτων», αποκτά τα τελευταία χρόνια
και µια νέα ιδιότητα, αυτή του σηµαντικού παραγωγού «περιβαλλοντικών ωφελειών».
Το Πρόγραµµα λαµβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές ιδιότητες της γεωργίας υιοθετεί µια
δυαδική προσέγγιση που εστιάζεται σχεδόν ισόρροπα στην προστασία του
περιβάλλοντος, είτε µέσω της συνέχισης της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας
σε

περιοχές

µε

φιλοπεριβαλλοντικών

φυσικά

µειονεκτήµατα,

γεωργικών

πρακτικών

είτε
σε

µέσω

της

υιοθέτησης

περιοχές

που

εντοπίζονται

προβλήµατα, αλλά και στη στροφή σε γεωργικές και δασοκοµικές πρακτικές που
συµβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το
περιβάλλον όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, µε βάση τα οριζόµενα στο
Πρόγραµµα αναµένεται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσµατα και επιπτώσεις:

•

Την εφαρµογή σε 3.356.700 εκτάρια δράσεων επιτυχούς διαχείρισης γης, οι

οποίες θα συµβάλλουν


Στην αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας,



Στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής

φυσικής αξίας,


Στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τρίτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας» και η «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», εξυπηρετώντας τους
γενικούς στόχους «βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας» και «δηµιουργία
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές
περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER», αντίστοιχα.
Η προτεραιότητα αυτή αντανακλά την έµφαση που αποδίδεται στη σταδιακή
µετατόπιση της κοινής γεωργικής πολιτικής από µια κλαδική τοµεακή πολιτική σε µία
χωρική πολιτική που στοχεύει στην ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση για την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών µέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και της ανάπτυξης νέων κλάδων και τοµέων που µπορούν να
δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες
συµβάλλοντας στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου που είναι η συγκράτηση του
πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Οι επιµέρους παρεµβάσεις µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε δύο ενότητες, στην ενότητα που στοχεύει στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας κινητοποιώντας σηµαντικούς ιδιωτικούς πόρους και στην
ενότητα που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της
υλοποίησης έργων «υποδοµής δηµόσιου χαρακτήρα» για τη διατήρηση της
αγροτικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, τη βελτίωση της
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που παρατηρούνται σηµαντικές ανισότητες µεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών.

Τα αποτελέσµατα, όπως αυτά θέτονται ως στόχοι σε επίπεδο προτεραιότητας,
αναµένεται είναι τα ακόλουθα:

•

Η αύξηση µη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις στηριζόµενες
επιχειρήσεις κατά 21.435.153 ευρώ,

•

Η δηµιουργία 7.496 ακαθάριστων θέσεων εργασίας,

•

Η αύξηση του αριθµού τουριστών κατά 800.000 άτοµα στις περιοχές όπου θα
εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις,

•

Η απολαβή βελτιωµένων υπηρεσιών από 1.600.000 κατοίκους αγροτικών
περιοχών στις οποίες θα εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις.

Συνολικά σε επίπεδο Προγράµµατος οι σηµαντικότερες επιπτώσεις αναµένεται να
είναι οι ακόλουθες:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία εκτιµώµενη ως µεταβολή της
καθαρής προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 616.782.906 σε µονάδες
αγοραστικής δύναµης,
•

Η

3.645

δηµιουργία

καθαρών

νέων

θέσεων

εργασίας

πλήρους

απασχόλησης,
•

Η µεταβολή στην παραγωγικότητα εργασίας, η οποία εκτιµώµενη ως
µεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται σε 14.448 Ευρώ.

Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του
Προγράµµατος ο Σύµβουλος Αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκ των προτέρων
αξιολόγησης

προέβη

στη

διερεύνηση

των

επιπτώσεων

σε

τρία

κρίσιµα

µακροοικονοµικά µεγέθη:

Α) Το προϊόν (ακαθάριστη αξία παραγόµενου προϊόντος)
Β) Την απασχόληση (ετήσιες µονάδες πλήρους απασχόλησης)
Γ) Την προστιθέµενη αξία

Τα µεγέθη αυτά αποτελούν τη βάση για τον υπολογισµό όλων σχεδόν των δεικτών
επιπτώσεων στα περισσότερα µέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 (εκτός αυτών που
αντιστοιχούν σε δράσεις για το περιβάλλον) και σε αρκετούς δείκτες αποτελεσµάτων.

Η πραγµατοποίηση των δαπανών που συνεπάγεται η υλοποίηση του ΠΑΑ 20072013 αποτελεί την κινητήριο δύναµη για ένα σύνολο κλάδων της οικονοµίας η οποία
δηµιουργεί στη συνέχεια ένα σύνολο διακλαδικών χρηµατικών ροών (εισροώνεκροών) και εποµένως οι επιπτώσεις από την υλοποίηση διαχέονται σε όλη σχεδόν
την οικονοµία.
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
η µέθοδος που εφαρµόστηκε είναι η ανάλυση ΕΙΣΡΟΩΝ –ΕΚΡΟΩΝ.
Η µέθοδος αυτή κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη γιατί στηρίζεται στις διακλαδικές
σχέσεις (εισροές-εκροές) και δίνει ποιό αξιόπιστα αποτελέσµατα.
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Η επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας, αφορά στην ακαθάριστη αξία παραγωγής,
είναι θετική και κατά µέσο όρο θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 989 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 0,4% περίπου της συνολικής ακαθάριστης αξίας της παραγωγής της
Χώρας.
Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η επίπτωση στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 445 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 3% περίπου της συνολικής

ακαθάριστης αξίας της γεωργίας-

κτηνοτροφίας-δασών.

Ακαθάριστη προστιθέµενη Αξία
Στο σύνολο της οικονοµίας, η επίπτωση στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία θα είναι
θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 547 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο
0,35% περίπου της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της Χώρας.
Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία η
επίπτωση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά
µέσο όρο σε 271 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,2% περίπου της συνολικής
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών.

Απασχόληση
Η εκτίµηση των επιπτώσεων του Προγράµµατος στην απασχόληση προσεγγίζεται
διττά.
Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται
κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος συνολικά σε όλους τους τοµείς. Το
Πρόγραµµα αποτελεί δαπάνη, η οποία δηµιουργεί ζήτηση, η οποία δηµιουργεί
προσφορά (προϊόν) και η οποία απαιτεί θέσεις εργασίας.
Η προσέγγιση αυτή δίνει µια συνολική εικόνα της συµβολής του Προγράµµατος στη
δηµιουργία απασχόλησης και τονίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση
στην περίπτωση που δεν θα εφαρµοζόταν.
Με

βάση

τη

µεθοδολογία

που

εφαρµόστηκε,

οι

δηµιουργούµενες

θέσεις

απασχόλησης εκτιµώνται σε 37.868 ετήσια ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης στο
σύνολο της οικονοµίας.
Οι θέσεις αυτές είναι οι συνολικά απαιτούµενες για να υλοποιηθεί το Πρόγραµµα και
δεν υποδηλώνουν πραγµατοποιούµενη αύξηση στο τέλος της προγραµµατικής
περιόδου.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της συµβολής του Προγράµµατος στη
δηµιουργία απασχόλησης ως επίπτωση µε την ολοκλήρωσή του. Εκτιµώνται κατ’
αρχάς οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δηµιουργούνται άµεσα από το
Πρόγραµµα. Στις θέσεις αυτές προστίθενται οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
που δηµιουργούνται ως έµµεση επίπτωση, που µπορεί να αποδοθεί στο
Πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, της έµµεσης επίπτωσης, οι θέσεις απασχόλησης
είναι «καθαρές» και όχι «µικτές» δεν υπολογίζονται δηλαδή οι µετακινήσεις ανάµεσα
στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, τα αποτελέσµατα «νεκρού φορτίου»,
µετατόπισης και εκτόπισης (deadweight displacement and crowding-out effects) και
της πολλαπλασιαστικής επίδρασης των έργων.
Αυτές λοιπόν οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης που δηµιουργεί το Πρόγραµµα
εκτιµώνται σε 3.645 στον αγροτικό χώρο. Ο αριθµός αυτός είναι ο µέγιστος δυνατός
και υπάρχει το ενδεχόµενο να διαµορφωθεί και σε χαµηλότερα επίπεδα.
∆εδοµένου ότι στην αντίστοιχη µελέτη του ΚΕΠΕ για την εκτίµηση των
µακροοικονοµικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 εκτιµάται
ότι θα αυξηθεί η συνολική απασχόληση της οικονοµίας κατά 55.000 θέσεις, η
εκτίµηση για το ΠΑΑ κρίνεται ως ρεαλιστική.
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7.0 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7.1

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000 – 2006

Κατά την περίοδο 2000 – 2006 διαµορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης,
διαφοροποιηµένο από το αντίστοιχο της περιόδου 1994-1999.
Το νέο αυτό πλαίσιο το οποίο µε µικρές διαφοροποιήσεις θα ισχύσει και την περίοδο
2007-2013 χαρακτηρίστηκε από δύο αντίθετης ροής πράξεις της κοινότητας. Αφενός
αυξήθηκε ο ελεγκτικός της ρόλος και αφετέρου αποσύρθηκε από τις διαδικασίες
προγραµµατισµού οι οποίες παραχωρήθηκαν στα κράτη µέλη.
Το βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί πλέον η αυστηρότητα των κοινοτικών οργάνων
και ο εκ τούτου αυξηµένος κίνδυνος απώλειας πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο θα
εφαρµοστεί το ΠΑΑ 2007-2013.
Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο τα αντίστοιχα µέτρα του ΠΑΑ 20072013 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΑΑΥ, του ΕΠΑΑ, των 13 ΠΕΠ και της
κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+.
Τα

συστήµατα

διαχείρισης

αυτών

των

προγραµµάτων

κατόρθωσαν

να

ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά στο έργο που έπρεπε να εκπληρώσουν µε αρκετές
όµως δυσκολίες, ιδιαίτερα στην έναρξη (πρώτα χρόνια) της εφαρµογής τους.
Η σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, οι ιδιαιτερότητες του αγροτικού τοµέα, το µεγάλο
εύρος (από άποψη αριθµού και αντικειµένου) των παρεµβάσεων
αποτελεσµατικού

πληροφοριακού

συστήµατος

δηµιούργησαν

και η έλλειψη
προβλήµατα

καθυστερήσεων και κατανάλωση µεγάλου αριθµού ανθρωποωρών προκειµένου να
καλυφθούν οι χαµένοι χρόνοι και να µην απωλεσθούν πόροι (τήρηση του κανόνα ν +
2).
Είναι γεγονός ότι οι Αρχές ∆ιαχείρισης, Πληρωµών και ελέγχου κατέβαλαν σηµαντική
προσπάθεια για την αποτελεσµατική υλοποίηση του Γ΄ ΚΠΣ.
Με βάση την εµπειρία του Συµβούλου Αξιολόγησης, το ΟΠΣ, από την έναρξη
εφαρµογής του µέχρι σήµερα, βελτιώθηκε σηµαντικά. Αυτή όµως η βελτίωση αφενός
δεν µεταφέρθηκε στα στελέχη των υπηρεσιών έτσι ώστε να µπορεί σηµαντικός
αριθµός να χειριστεί το σύστηµα, να αντλήσει στοιχεία και ενδεχοµένως να προτείνει
βελτιώσεις (η χρήση αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των
πληροφοριακών συστηµάτων) και αφετέρου δεν έγιναν οι βελτιώσεις εκείνες που θα
διευκόλυναν σηµαντικά το διαχειριστικό έργο.

168

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η µεγάλη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στις Κεντρικές Υπηρεσίες δηµιούργησε
καθυστερήσεις ενώ η προσπάθεια για την εκ των υστέρων αντιµετώπιση των
δυσµενών

επιπτώσεων

–από

τις

καθυστερήσεις-

δηµιούργησε

οργανωτικά

προβλήµατα.

7.2

ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013

Αρµόδιες Αρχές και Φορείς
Σύµφωνα µε το Άρθρο 74 (2) του Καν. 1698/2005, για την εφαρµογή του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 που εφαρµόζεται σε εθνικό
επίπεδο καθορίζονται οι ακόλουθες αρµόδιες αρχές:
•

η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α)

•

ο ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ)

•

ο Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ/Σ)

Οι αρµόδιες αρχές και οι αρµοδιότητες τους περιγράφονται συνοπτικά στις παρακάτω
παραγράφους και στο επισυναπτόµενο οργανόγραµµα.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (∆Α)
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 75 του Καν. 1698/2005 ορίζεται
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ-ΑΥ).
Η διαχειριστική αρχή είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΕΣΣΑΑ και
του ΠΑΑ, µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα:

α) είναι ο κύριος συνοµιλητής της χώρας µε την Επιτροπή για θέµατα του ΕΣΣΑΑ και
του ΠΑΑ
β) παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία εφαρµογής του ΠΑΑ και συντάσσει
προτάσεις αναθεώρησής τους τις οποίες, µετά την έγκριση της Επιτροπής
Παρακολούθησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή
γ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
Προγράµµατος. Εποπτεύει την αποτελεσµατική εφαρµογή του και την προσαρµογή
του, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε την διαχείριση προς τους φορείς που εξουσιοδοτεί για την
άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 2 του
1698/2005 . Στις περιπτώσεις που διατυπωθούν συστάσεις από τα αρµόδια όργανα
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------για τροποποιήσεις του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε),
επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις καθώς και τις οικονοµικές επιπτώσεις τους, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
δ) εξασφαλίζει ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί µε τρόπο που
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική του λειτουργία και τη σαφή κατανοµή και
διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων οργανισµών
και φορέων.
ε) εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύστηµα για την καταγραφή και τήρηση σε
µηχανογραφική µορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή, κατάλληλων
για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.
ζ) εξασφαλίζει και συντονίζει την εφαρµογή των αποφάσεων της Ετήσιας ∆ιάσκεψης
Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας.
η) συντάσσει

την έκθεση στρατηγικής παρακολούθησης του άρθρου 13 του

κανονισµού 1698/2005.
θ) διασφαλίζει από κοινού µε την αρχή Εθνική Αρχή Συντονισµού και την ΕΥ∆ του
Ε.Π Αλιείας και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, το
συντονισµό της συνδροµής των ∆ιαρθρωτικών

Ταµείων, του Ευρωπαϊκού

Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας
(ΕΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων .
ι) µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων

δράσεων

κρατικών

ενισχύσεων

εφαρµόζοντας

τις

αποφάσεις της αρµόδιας επιτροπής για το συντονισµό και την εφαρµογή των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα νοµοθεσία για τη

∆ιαχείριση τον έλεγχο και την εφαρµογή

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013 σχετικά µε
την εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων του ΠΑΑ.
ια) επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που
εφαρµόζονται στο ΠΑΑ και διασφαλίζει τη συµµόρφωση τους µε τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης των πράξεων .
ιβ)

εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί οργανισµοί που εµπλέκονται στην

υλοποίηση των πράξεων:
1. ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη
χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, είτε τον
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται µε την
πράξη
2. είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη
διαχειριστική

αρχή

και

την

καταγραφή

των

επιδόσεων

και

των

αποτελεσµάτων
ιγ) θεσπίζει κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, µε την επιφύλαξη των ειδικών όρων
που προβλέπονται από τον κανονισµό 1698/2005 για ορισµένα µέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη συµπληρωµατικότητα µε τα προβλεπόµενα στις ΚΟΑ.
ιδ) οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ και διασφαλίζει τη
διεξαγωγή τους εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στον κανονισµό
1698/2005, σύµφωνα µε

το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης,

υποβάλλει τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις αρµόδιες εθνικές αρχές και
στην Επιτροπή και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των
συµπερασµάτων τους.
ιε) εξασφαλίζει ότι ο Οργανισµός Πληρωµών λαµβάνει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και οιουσδήποτε
ελέγχους διενεργούνται σε σχέση µε τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για
χρηµατοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωµές.
ιστ) συντάσσει και, µετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει
στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση του ΠΑΑ.
ιη) εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιότητα που
αναφέρονται στο άρθρο 76 του Κανονισµού 1698/2005.
ιθ) επιβεβαιώνει την διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν ληφθεί απόφαση
ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ.
κ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά
τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης
κα) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση , καθώς και των
λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ. Είναι υπεύθυνη για την
ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.
.κβ) ηγείται της Επιτροπής Παρακολούθησης και της διαβιβάζει τα αναγκαία έγγραφα
για την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΑΑ σε σχέση µε τους ειδικότερους
στόχους του.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------κγ) προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς
της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσµα ελέγχου ή επαλήθευσης και
ενηµερώνει τον Οργανισµό Πληρωµών προκειµένου να προβεί στις σχετικές
ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος δύναται να εκχωρήσει µέρος των
αρµοδιοτήτων της σε άλλες υπηρεσίες, διατηρώντας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 75 του Καν.1698/2005, την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η
∆ιαχειριστική Αρχή συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
φορέων που ασκούν µέρος των καθηκόντων της και φέρει την τελική ευθύνη έναντι
της Επιτροπής.

Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα εκχώρησης των αρµοδιοτήτων ε, ια, ιβ, ιε, ιη ιθ,
κ, κα, κγ ανωτέρω, σε φορείς του δηµοσίου, που στο εξής αναφέρονται ως « Φορείς
∆ιαχείρισης»/ (ή Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές). Οι Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζονται
µε κατάλληλες κανονιστικές πράξεις και αναλαµβάνουν µέρος των αρµοδιοτήτων της
∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ ενεργώντας υπό την ευθύνη της σε σχέση µε τους
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση πράξεων.
Στις σχετικές κανονιστικές πράξεις καθορίζονται:
 Ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση συγκεκριµένων µέτρων
 Τα µέτρα που αναλαµβάνει και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
 Οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την κατάλληλη εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των µέτρων
 Οι υποχρεώσεις των Φορέων ∆ιαχείρισης / Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών
Αρχών και της ∆ιαχειριστικής Αρχής
 Το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Στην ίδια κανονιστική πράξη ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την
άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας διαχείρισης.

Για συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 δύνανται να ορισθούν ως
Φορείς διαχείρισης («Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές») οι 13 υφιστάµενες ΕΥ∆
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006.
.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 ορίζεται ως Φορέας
∆ιαχείρισης η ΕΥ∆ του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 20002006 (ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ) για περιβαλλοντικές και λοιπές δράσεις.
Για τα µέτρα του Άξονα 4 ορίζεται ως Φορέας ∆ιαχείρισης η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +.

Η διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ διατηρεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων α έως κγ
ανωτέρω όσον αφορά στη διαχείριση των µέτρων του Άξονα 3

και ορισµένων

µέτρων του Άξονα 1.

Αξιολογώντας τα ανωτέρω στοιχεία και συνεκτιµώντας τα µε τις θέσεις των αρµοδίων
στελεχών, εκείνο που εξάγεται ως συµπέρασµα από µία πρώτη θεώρηση είναι ότι το
σύστηµα

διαχείρισης

επιχειρεί

να

συνδυάσει

την

κτηθείσα

εµπειρία

της

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, µε τα δεδοµένα και τις απαιτήσεις τόσο
του ΠΑΑ 2007-2013 όσο και του νέου κανονισµού 1698/2005.
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο παρεµβάσεων οι οποίες στην περίοδο
2000-2006 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16 προγραµµάτων.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό αφενός µε τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο σε σχέση µε τις διαδικασίες εφαρµογής,
παρακολούθησης, αξιολόγησης και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και αφετέρου µε
τους περιορισµούς και δυνατότητες που θέτει ο κανονισµός 1698/2005, οδήγησαν τις
αρµόδιες αρχές στη διαµόρφωση ενός πλαισίου το οποίο ποιοτικά αξιολογείται ως το
βέλτιστο. Θα µπορούσαν να προβλεφθούν διάφορα εναλλακτικά σενάρια, µε αβέβαιο
όµως αποτέλεσµα. Με βάση τα δεδοµένα του ΠΑΑ 2007-2013 και µε βάση τις
προσωπικές συνεντεύξεις του Συµβούλου µε τα αρµόδια στελέχη, εκτιµάται ότι οι
συγκεκριµένες επιλογές αξιοποιούν την αποκτηθείσα εµπειρία και επιχειρούν
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας χωρίς την εισαγωγή υψηλών κινδύνων (δεν
δηµιουργούνται ριζικές αλλαγές).
Ο Σύµβουλος εκτιµά επίσης ότι η εκπόνηση ειδικής µελέτης, το έτος 2009, για την
επανεξέταση των διαδικασιών εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ειδικότερα, ο ορισµός της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΑ-ΑΥ ως
∆ιαχειριστικής Αρχής (∆Α) του Προγράµµατος 2000-2006, παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις για αποτελεσµατική και µε διαφάνεια διαχείριση τόσο λόγω της
οργανωτικής της πληρότητας όσο και λόγω της σηµαντικής εµπειρίας των στελεχών
της από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Η εσωτερική οργάνωση της
∆Α, η διασύνδεσή της µε επιτελικές µονάδες του Υπουργείου και άλλους
περιφερειακούς φορείς διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρων προσαρµογών εκεί όπου
θα υπάρχει ανάγκη ανασχεδιασµών και παρεµβάσεων.

Παράλληλα, ο ορισµός ‘Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών’ (οι 13 υφιστάµενες ΕΥ∆
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006 για Μέτρα
του Άξονα 1 και 2, η ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ για περιβαλλοντικές και λοιπές δράσεις του
Άξονα 1 και 2, η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER + για Μέτρα του Άξονα 4), σύµφωνα µε την ευχέρεια που
παρέχει ο Κανονισµός 1698/2005, αφενός παρέχει τη δυνατότητα στη ∆Α του ΠΑΑ
2007-2013 να ενισχύσει τον επιτελικό, συντονιστικό και καθοδηγητικό της ρόλο και
αφετέρου ενισχύει τον αποκεντρωτικό και από-συγκεντρωτικό χαρακτήρα της
διαχείρισης µε µηχανισµούς έµπειρους που έχουν ενσωµατώσει πολύχρονη πείρα
από τις αρµοδιότητες που άσκησαν σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
Ταυτόχρονα, η σαφήνεια του πλαισίου των αρµοδιοτήτων τους όπως αυτές θα
περιγράφονται στις κανονιστικές πράξεις ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο συγχύσεων και
επικαλύψεων.

Η ∆Α, έχοντας την εµπειρία από τα προηγούµενα προγράµµατα:

-δίνει κατεύθυνση για περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών και εγγράφων ως διαρκή
φροντίδα για τη διαχείριση του προγράµµατος, γεγονός που θα συµβάλει στην
εξοικονόµηση ανθρωποωρών προσπάθειας, σε µείωση της γραφειοκρατίας και σε
αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση των ωφελουµένων. Η κατεύθυνση αυτή θα
υλοποιηθεί άµεσα από τις πρώτες ΚΥΑ.
-έχει αποφασίσει να µειώσει τον αριθµό των µελών των επιτροπών παραλαβής των
έργων έτσι ώστε αυτές να αποκτήσουν κάποια ευελιξία για µείωση των
καθυστερήσεων
-δίνει κατεύθυνση για περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών ελέγχου
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------αξιοποιεί πιο αποτελεσµατικά τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων ήδη από το
στάδιο του προγραµµατισµού
-θα ασκήσει πιο αποφασιστικά τον παρεµβατικό της ρόλο σε άλλα Υπουργεία ή
δηµόσιες Υπηρεσίες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του ΠΑΑ 2007-2013 ώστε να
ξεµπλοκάρονται οι διαδικασίες όπου υπάρχει πρόβληµα και, τέλος,
-καταβάλλει

προσπάθεια

να

µην

επαναληφθούν

οι

καθυστερήσεις

που

παρουσιάστηκαν στην έναρξη εφαρµογής του Προγράµµατος 2000-2006 αλλά να
επισπευστούν οι σχετικές διαδικασίες για να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΟΠΛ)
Ως Οργανισµός Πληρωµών, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Καν. 1290/2005 για τη
χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ορίσθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 3508 Νόµου (ΦΕΚ 249 Α/16-11-2006). Σε
εφαρµογή του άρθρου 6 του καν 1290/2005, η εκτέλεση καθηκόντων του
Οργανισµού Πληρωµών µπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση του, µε εξαίρεση την
καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ)
παρέχει για τις πληρωµές στις οποίες προβαίνει καθώς και για τη γνωστοποίηση και
διατήρηση των στοιχείων, επαρκή εχέγγυα ότι:
α) η επιλεξιµότητα των αιτήσεων και, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η
διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς και η συµφωνία τους προς τους
κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωµής ελέγχονται·
β) οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρίζονται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά
βιβλία·
γ) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία
δ) τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και µε τη µορφή
που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες
ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα και διατηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την
πληρότητα,

την

εγκυρότητα

και

την

αναγνωσιµότητά

τους

διαχρονικά,

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών
κανόνων.

Ο ορισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ ως του Οργανισµού Πληρωµών διασφαλίζει όχι µόνο τη
λογιστική ακρίβεια και διαφάνεια των πληρωµών αλλά, µε τις οργανωτικές
δυνατότητες και το προσωπικό που διαθέτει, µπορεί να βελτιώσει ουσιωδώς τους
χρόνους

πληρωµής,

αφού,

στην

προηγούµενη

προγραµµατική

περίοδο,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στον τοµέα αυτόν. Επίσης, ο Οργανισµός
Πιστοποίησης µε την ελεγκτική λειτουργία του θα συµβάλει περαιτέρω στη διαφάνεια
αλλά και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων να χαθούν πόροι.

Η υποστήριξή του από ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για την αποτελεσµατική του λειτουργία. Από συζητήσεις µε αρµόδια στελέχη, ο
Σύµβουλος διαµόρφωσε την άποψη ότι οι σχεδιαζόµενες οργανωτικές και
λειτουργικές προσεγγίσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση επειδή εκτιµάται ότι
βελτιώνουν το επίπεδο της γραφειοκρατίας -περιορίζουν δηλ. τον όγκο των
θεσµοθετηµένων διαδικασιών- και διευκολύνουν το επίπεδο της επικοινωνίας των
χρηστών –βελτιώνουν δηλ. την λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος-.
Η λειτουργία του συστήµατος θα καταδείξει τελικά τον πραγµατικό βαθµό
αποτελεσµατικότητάς του. Στη µεταβατική περίοδο, θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον
σύστηµα, το οποίο σύµφωνα µε τις συζητήσεις του Συµβούλου µε αρµόδια στελέχη
θα υποστεί σχετικές προσαρµογές µε στόχο την βελτίωσή του -στο µέτρο του
εφικτού-

προκειµένου

να

υποστηρίξει

αποτελεσµατικότερα

τον

Οργανισµό

Πληρωµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠ/Σ)
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης , σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Καν. 1290/2005, δύναται
να είναι οντότητα του δηµοσίου η του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος επιλέγεται µετά από
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις εν ισχύ
ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆.
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του
διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την
ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τον συντονισµό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του θεσµικού και
κανονιστικού πλαισίου και την παρακολούθηση κρίσιµων παραµέτρων που
σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συνίστανται οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες εφαρµογής
και συντονισµού των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι Ειδικές
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------υπηρεσίες Συντονισµού και εφαρµογής δύνανται να ασκούν αρµοδιότητες της
∆ιαχειριστικής Αρχή ς που τους εκχωρούνται κατά περίπτωση.

Α Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο έλεγχος της συµβατότητας, η αποφυγή
επικαλύψεων και η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των επιλέξιµων
για χρηµατοδότηση πράξεων του ΠΑΑ µε τα προβλεπόµενα

στα Επιχειρησιακά

Σχέδια των ΚΟΑ και το πρόγραµµα των µικρών νησιών του Αιγαίου για την
µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του συνόλου των παρεµβάσεων. Ως ειδική
υπηρεσία συντονισµού των οριζόντιων πολιτικών ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία
«Συντονισµού και Παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ –Π»

που συστήθηκε

δυνάµει του Ν.3156/03, η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης

Β Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του ΠΑΑ.
Η ειδική υπηρεσία έχει τις εξής αρµοδιότητες :
α) προετοιµασία και έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων µετά από το
σύµφωνο της γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ (Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις) µε τις οποίες θα προσδιορίζεται το πλαίσιο
εφαρµογής

συγκεκριµένων

καθεστώτων

κρατικών

ενισχύσεων

που

συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ και ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
υπαγωγή των υποψηφίων δικαιούχων στα καθεστώτα αυτά, η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, η σύνθεση των
γνωµοδοτικών επιτροπών, η έκδοση του συνόλου των εντύπων (φάκελος
υποψηφιότητας, εγχειρίδια αξιολόγησης κλπ) καθώς και έκδοση οδηγιών σχετικά µε
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, και επαλήθευση φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου (αναγνώριση δαπανών) σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών.
β) εφαρµογή και υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων των αξόνων 1 και 3 ως Φορέα
Εφαρµογής.

Ως

Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων

Ενεργειών του ΠΑΑ ορίζεται η ΕΥ «Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών
από το ΕΓΤΠΕ-Π» η οποία συστήθηκε δυνάµει του νόµου Ν.3156/03.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γ Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης
Η ειδική υπηρεσία έχει διττή αρµοδιότητα που ασκείται από σαφώς διακριτά της
τµήµατα. Η «πρώτη» αρµοδιότητα αφορά

την υποβοήθηση των Οργανισµών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον προγραµµατισµό, την ωρίµανση προς δηµοπράτηση
και την παρακολούθηση και έλεγχο των µικρών δηµόσιων έργων των περιοχών
εφαρµογής του άξονα 3 και συγκεκριµένα των µέτρων :
321 Βασικές υπηρεσίες,
322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
323 ∆ιατήρηση της Αγροτικής κληρονοµιάς
ως προς τις δράσεις αυτών που αφορούν σε δηµόσια έργα.
Η «δεύτερη αρµοδιότητα» αφορά τις εκχωρούµενες από την ∆ιαχειριστική Αρχή
αρµοδιότητες που δύναται να αφορούν επιµέρους µέτρα του Άξονα 1 και 3 και
κυρίως οι ακόλουθες.:

ιη) εξετάζει την ∆ιαχειριστική επάρκεια αλλά και την εµπειρία

των Οργανισµών

Τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων πριν ληφθεί απόφαση
ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ
ιθ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά
τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης
κ) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση , καθώς και των
λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο των µέτρων 321, 322,323 του
ΠΑΑ ως προς τα δηµόσια έργα. Είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και πληρότητα των
στοιχείων που καταχωρούνται.

Ως Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού και Εφαρµογής έχουν οριστεί υπηρεσίες µε
επαρκή πείρα, µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε γνώση των προβληµάτων αφού
είχαν ασκήσει επιτυχώς παρεµφερή καθήκοντα συντονισµού ή εφαρµογής (Ειδική
Υπηρεσία «Συντονισµού και Παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ –Π», Ειδική
Υπηρεσία «Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π» ) από
το 2003. Στόχος των Ειδικών Υπηρεσιών είναι η µεγιστοποίηση της προστιθέµενης
αξίας των προγραµµάτων καθώς και η υποβοήθηση της υλοποίησής τους.
Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης
µεταξύ άλλων, έρχεται να υποβοηθήσει στην άρση των προβληµάτων των ΟΤΑ όσον
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------αφορά στην ωρίµανση και, γενικά, στη διοικητική διεκπεραίωση των µικρών έργων,
προβλήµατα που ήταν ιδιαίτερα έντονα στην περίοδο 2000-2006 και είχαν ως
συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων.

Όσον αφορά στα πληροφοριακά συστήµατα και στη διασφάλιση της οµαλής ροής
των πληροφοριών είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ανατεθεί η διαµόρφωση νέου
πληροφοριακού συστήµατος που θα αντιµετωπίσει τα µειονεκτήµατα και τις αστοχίες
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Γ΄ ΚΠΣ (Ο.Π.Σ.). Η
∆ιαχειριστική Αρχή φροντίζει παράλληλα µε τη δηµιουργία του νέου πληροφοριακού
συστήµατος, να ενσωµατωθούν σε αυτό οι κατάλληλες πληροφορίες και δεδοµένα
που απαιτούνται για το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΠΑΑ.
Έτσι, π.χ., θα υπάρχουν παράλληλα εργαλεία για τήρηση στοιχείων στους φορείς
που εµπλέκονται στη διαχείριση του προγράµµατος, στα τεχνικά δελτία έργων θα
ενσωµατώνονται πληροφορίες για το φύλο και την ηλικία, θα προκηρυχτούν ειδικές
µελέτες για επικαιροποίηση της εικόνας της υφιστάµενης κατάστασης σε διάφορους
τοµείς, θα απαιτούνται τυποποιηµένα στοιχεία για τις επενδύσεις, τη µεταποίηση κλπ
ώστε να διευκολύνονται οι αξιολογήσεις, να καθίσταται πιο εύστοχη η αξιολόγηση της
χρηµατοδοτικής ικανότητας των φορέων, αλλά και να συνάγονται ευχερέστερα
συµπεράσµατα, θα υπάρξει πιο στενή σχέση µε τις υπηρεσίες τεκµηρίωσης κλπ.

Η διάρθρωση του Σ∆Ε αποτυπώνεται στο οργανόγραµµα που ακολουθεί
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η εταιρική σχέση αποτέλεσε κρίσιµη παράµετρο στη διαµόρφωση του ΠΑΑ 20072013, δεδοµένου ότι µέσω αυτής αφενός ενσωµατώθηκαν -στο µέτρο του εφικτού- οι
προτάσεις των εκπροσωπούµενων -µέσω των εταίρων- οµάδων πληθυσµού και
αφετέρου πραγµατοποιήθηκαν διορθώσεις και αναπροσαρµογές. Με αυτό τον τρόπο
το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη δυνατή αποδοχή ενώ διασφαλίζεται η
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητά του.

Σύµφωνα µε τον καν 1698/2005 η παρέµβαση του ΕΓΤΑΑ υλοποιείται µέσω στενών
διαβουλεύσεων, στο εξής καλούµενων «εταιρική σχέση », µεταξύ της Επιτροπής και
του κράτους µέλους, καθώς και των αρχών και οργανισµών που έχουν υποδειχθεί
από το κράτος µέλος βάσει των εθνικών κανόνων και πρακτικών που ισχύουν,
συµπεριλαµβανοµένων:
α) των αρµόδιων περιφερειακών, τοπικών αρχών και λοιπών δηµοσίων αρχών·
β) των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων·
γ) κάθε άλλου κατάλληλου οργανισµού που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών,
µη κυβερνητικών οργανώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών, και
οργανισµών που είναι αρµόδιοι για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών.

Στο πλαίσιο σχεδιασµού της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, µε Υπουργικές
Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αριθ. πρωτ.
2035/25.05.2005, 4096/25.05.2006 και 4110/16.05.2007) ορίστηκαν οι ΕΤΑΙΡΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ οι οποίοι είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί :
α) στη σφαίρα
• την οικονοµική
• την κοινωνική
• την περιβαλλοντική
• άλλες σφαίρες
β) σε επίπεδο
• εθνικό
• περιφερειακό και
• τοπικό
και είναι οι εξής :
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ)
o

Υπουργείο

Περιβάλλοντος

Χωροταξίας

και

∆ηµοσίων

Έργων

(ΥΠΕΧΩ∆Ε)
o

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΥΠΕΣ∆Α) – Γενική Γραµµατεία Ισότητας

o

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

o

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)

o

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

o

Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)

o

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµών
(ΠΑΣΕΓΕΣ)

o

Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ)

o

Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ∆ΑΣΕ)

o

Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου (ΚΕΓΥ)

o

Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA)

o

Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ)

o

Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ)

o

Ελληνικό

∆ίκτυο

LEADER

PLUS

(∆ίκτυο

Φορέων

Αγροτικής

Ανάπτυξης)
o

Γενική Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

o

Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)

o

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ)

o

Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ)

o

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

o

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ)

o

Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

o

Πανελλήνια

Οµοσπονδία

Γεωτεχνικών

∆ηµοσίων

Υπαλλήλων

(ΠΟΓΕ∆Υ)
o

WWF Hellas

o

Ελληνική

Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής

Κληρονοµιάς
o

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

o

13 Περιφέρειες της Χώρας

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

•

Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

•

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αττικής

o

Επιστηµονικοί Φορείς

•

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

•

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης)

•

Πανεπιστήµιο Πατρών (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών)

•

Πάντειο Πανεπιστήµιο (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

•

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Γεωπονίας – Τοµέας
Αγροτικής Οικονοµίας)

•

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και
Επιχειρήσεων Αγρινίου - Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων
•

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που έχει οριστεί για την 4η

Προγραµµατική

Περίοδο, όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη, πραγµατοποιήθηκε σχετική
διαβούλευση για την προετοιµασία τόσο του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) όσο και την προετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Οι εταίροι αγροτικής ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του πρώτου
σχεδίου του ΠΑΑ είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν:
Α. για την κύρια νοµική βάση κατάρτισης του ΠΑΑ 2007-2013 :
o

Κανονισµός

(ΕΚ)

αριθ.

1290/2005

του

Συµβουλίου

για

τη

χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
o

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ

o

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του
Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ

o

καθώς και οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ)
για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Β. αλλά και για το περιεχόµενο του ΕΣΣΑΑ, στο οποίο αποτυπώνονται οι στρατηγικές
και γενικές κατευθύνσεις για την αγροτική ανάπτυξη γενικότερα αλλά και για την
κατάρτιση του ΠΑΑ ειδικότερα.
Η ενηµέρωσή τους πάνω στα προαναφερόµενα πραγµατοποιήθηκε κυρίως στο
πλαίσιο συνεδρίων, τοπικών ενηµερωτικών συναντήσεων, τεχνικών συσκέψεων,
συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», µέσω
σχετικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε
αυτούς αλλά και µέσω του διαδικτύου (www.agrotikianaptixi.gr).
Ειδικότερα και όσον αφορά στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε τους
Εταίρους και ιδιαίτερα αυτούς που αναφέρονται στην «σφαίρα» του περιβάλλοντος
αναφέρονται τα εξής :
1. Η

WWF

Ελλάς

συµµετείχε

στα

δύο

Αναπτυξιακά

Συνέδρια

που

πραγµατοποιήθηκαν στη Λαµία και στην Κρήτη (1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 και 2ο
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα : 4η Προγραµµατική Περίοδος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013,

Σχεδιασµός και Προοπτικές, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτοµίες,

Περιβάλλον και Αγορές για την Αγροτική Ανάπτυξη) και τοποθετήθηκε µέσω
εκπροσώπου της για θέµατα του Άξονα 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της
Υπαίθρου». Τα σχετικά σχόλια ελήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασµό του ΕΣΣΑΑ και
του ΠΑΑ.
2.

Στα τέσσερα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) συµµετείχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε την παρουσίαση της Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Σε
αυτά τα συνέδρια συµµετείχαν και οι εταίροι για την Αγροτική Ανάπτυξη.

3.

Με το αριθ. πρωτ. 821/20.09.2006 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα : «Καθορισµός των περιοχών Υψηλής
Φυσικής Αξίας Γεωργικής και ∆ασικής γης και Εκτίµηση – Παρακολούθηση των
Περιβαλλοντικών ∆εικτών» ζητήθηκαν από τη WWF Ελλάς οι απόψεις της και η
µεθοδολογία καθορισµού των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας Γεωργικής και
∆ασικής Γης καθώς επίσης και η εµπλοκή τους στην εκτίµηση και
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών (βιοποικιλότητα). Οι απαντήσεις
της WWF Ελλάς λήφθηκαν υπόψη και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί αυτό η
µελέτη από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, όπου κατά την εκπόνηση του
προγράµµατος η WWF Ελλάς θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.

4.

Το WWF Ελλάς συµµετείχε, σε σεµινάριο

που διοργανώθηκε από το

ΥΠΕΧΩ∆Ε και στο οποίο παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων το Θέµα «Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
και χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000». Η εισήγηση επικεντρώθηκε στην
παρουσίαση του ΕΣΣΑΑ και πιο συγκεκριµένα στη στρατηγική του Άξονα 2 όπου και
παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγραµµατιζόµενα µέτρα που αφορούν κυρίως τις
περιοχές Natura 2000 που θα υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική περίοδο 20072013.
5.

Επιπλέον τον Απρίλιο του 2007 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην Ειδική

Γραµµατεία Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Γ΄ ΚΠΣ, µε εκπροσώπους της WWF
Ελλάς προκειµένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέµατα. Στους
εκπροσώπους της WWF Ελλάς δόθηκε και αντίγραφο του ΠΑΑ για τα δικά τους
σχόλια.
Σε συνέχεια των προαναφερόµενων, κατά τη διάρκεια σύνταξης του πρώτου σχεδίου
του ΠΑΑ 2007-2013 αποστάληκαν προτάσεις από διάφορους εταίρους αλλά και
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ανταλλάχθηκαν απόψεις. Αυτά λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των Τεχνικών
∆ελτίων των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχουν ανατεθεί και εκπονούνται 13 (µία σε κάθε
Περιφέρεια) Περιφερειακές Μελέτες. Οι µελέτες αυτές καλύπτουν όλους τους
παραγωγικούς κλάδους της Περιφέρειας, µελετώντας τόσο την υφιστάµενη
κατάσταση αυτών, όσο και τις µελλοντικές τους προοπτικές. Στις οδηγίες του
Υπουργείου προς τους µελετητές µεταξύ των άλλων, συµπεριλαµβάνεται και η
διενέργεια σχετικής διαβούλευσης µε τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, οι οποίοι
εκπροσωπούνται και από τους Εταίρους, ενώ παράλληλα συµµετέχουν και
εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ανταλλαγή
απόψεων προκειµένου να ληφθούν υπόψη για την εφαρµογή του ΠΑΑ.
Ήδη, έχουν πραγµατοποιηθεί οι σχετικές διαβουλεύσεις και στις 13 Περιφέρειες της
Χώρας. Η ανταλλαγή απόψεων και οι προτάσεις που θα κατατεθούν σε αυτό το
πλαίσιο λαµβάνονται υπόψη τόσο στο σχεδιασµό του ΕΣΣΑΑ όσο και του ΠΑΑ.
Η διαδικασία διαβούλευσης µε του Εταίρους θα συνεχισθεί έως την τελική έγκριση
του ΠΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανωτέρω αναφορές υποδηλώνουν τη θετική συµβολή της εταιρικής σχέσης στην
βελτίωση

της

ποιότητας

της

υλοποίησης

και

της

παρακολούθησης

του

προγράµµατος. ∆ιαφορετικές απόψεις από διαφορετικές κατευθύνσεις συνέκλιναν
στη

διαµόρφωση

ενός

βέλτιστου

περιβάλλοντος

για

την

υλοποίηση

και

παρακολούθηση του ΠΑΑ 2007-2013. Παράλληλα, η σχέση αυτή αποτελεί και ένα
επίπεδο

διασφάλισης

για

την

ανάληψη

των

απαραίτητων

διορθωτικών

παρεµβάσεων, στην περίπτωση ή στις περιπτώσεις που αυτό καταστεί αναγκαίο.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με βάση τους µηχανισµούς που προαναφέρθηκαν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και
δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, κατά το Σύµβουλο εστιάζονται
στα εξής.

5. Στην καθυστέρηση λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήµατος
6. Στη

δυσκολία

αντιµετώπισης/περιορισµού

των

σύνθετων

διοικητικών

διαδικασιών
7. Στη συναρµοδιότητα των υπουργείων
8. Στην καθυστέρηση ενηµέρωσης των ωφελούµενων έτσι ώστε έγκαιρα να
παρουσιαστεί η αναγκαία προσέλευση.

Το πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί το βασικό εργαλείο παρακολούθησης και η
καθυστέρηση εφαρµογής θα δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω της έλλειψης
ενηµέρωσης ή της πληµµελούς πληροφόρησης.

Οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες συνεπάγονται διαφορετικούς χρονισµούς των
εµπλεκοµένων φορέων στη διεκπεραίωση µιας διοικητικής πράξης µε αποτέλεσµα
καθυστερήσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν ήταν ιδιαίτερα
σηµαντικές (υπερέβαιναν τον ένα χρόνο).
Το ίδιο µε το ανωτέρω πρόβληµα δηµιούργησε και αναµένεται να δηµιουργήσει η
συναρµοδιότητα των υπουργείων.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν να µην ενηµερώνονται έγκαιρα οι
ωφελούµενοι µε αποτέλεσµα καθυστέρηση στην προσέλευση για υποβολή
αιτηµάτων χρηµατοδότησης.

7.5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όπως προαναφέρθηκε, το περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το ΠΑΑ 2007-2013
είναι αυτό της τρίτης προγραµµατικής περιόδου µε κάποιες διαφοροποιήσεις οι
οποίες εστιάζονται κυρίως στην αυστηρότητα εκ µέρους της κοινότητας για την
τήρηση όλων των σχετικών κανονισµών που διέπουν την εφαρµογή του
προγράµµατος.

Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί και οι αντίστοιχοι φορείς που παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο αξιολογούνται ως επαρκείς και ικανοί να φέρουν εις πέρας το
έργο της αποτελεσµατικής υλοποίησης του ΠΑΑ 2007-2013.
Οι φορείς, έχουν ήδη πολυετή εµπειρία στην υλοποίηση, παρακολούθηση ή
συµµετοχή επιχειρησιακών προγραµµάτων και εποµένως είναι σε θέση να φέρουν
εις πέρας το ανατεθέν έργο.
Η υλοποίηση ενός προγράµµατος αντί για 16 (της προηγούµενης περιόδου) θα
δηµιουργήσει κάποιο αυξηµένο φόρτο εργασίας. Ταυτόχρονα όµως θα δηµιουργήσει
«οικονοµίες συγκέντρωσης» και εποµένως αποτελεσµατικότερο συντονισµό. Η
ενδεχόµενη

εκχώρηση

διαχειριστικών

δικαιωµάτων

για

κάποια

µέτρα

στις

Περιφέρειες εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει θετικά γιατί αφενός θα αποφορτίσει τις
κεντρικές υπηρεσίες και αφετέρου θα βελτιώσει το επίπεδο διαχείρισης για τα µέτρα
αυτά, λόγω της κτηθείσας εµπειρίας.

Το επίπεδο του συντονισµού είναι αυτό που θα καθορίσει το επίπεδο της
αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια και αφορούν τους
προτεινόµενους µηχανισµούς και διαδικασίες εφαρµογής, ο Σύµβουλος διαµόρφωσε
τον πίνακα που ακολουθεί.
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τους µηχανισµούς και
τις διαδικασίες εφαρµογής βαθµολογηµένους σε κλίµακα 1 – 5 όπου ο αριθµός «1»
υποδηλώνει ανεπάρκεια και ο «5» επάρκεια.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4
5
4
5

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

5

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

5

Με βάση τη βαθµολογία του παραπάνω πίνακα, ο οποίος διαµορφώθηκε όχι µόνο µε
βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά και µε
βάση συζητήσεις µε αρµόδια στελέχη, προκύπτει ότι οι µηχανισµοί και διαδικασίες
κρίνονται επαρκείς και εποµένως εκτιµάται ότι το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί
επιτυγχάνοντας τους προκαθορισµένους στόχους, στον προκαθορισµένο χρόνο µε
το προκαθορισµένο κόστος.

189

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.0 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8.1 Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα πρόγραµµα του οποίου οι επιµέρους δράσεις
συνιστούν παρέµβαση σε ένα ευρύ φάσµα της οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας του αγροτικού χώρου.
Με το πρόγραµµα επιδιώκεται η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Αυτή η επιδίωξη αποτελεί µία προσπάθεια για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξη σε
επίπεδο κοινοτικής επικράτειας, για τον περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ της
Ελληνικής υπαίθρου και λοιπών των περιφερειών της Ένωσης καθώς και την
ουσιαστική ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί δηλ. µία
προστιθέµενη αξία προς την πλευρά της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

Η διαχείριση του προγράµµατος γίνεται µε την ευθύνη των ελληνικών αρχών
διασφαλίζοντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας.

Ο κανονισµός 1698/2005 ο οποίος καθορίζει το αναπτυξιακό πλαίσιο για την
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αποτελεί το ένα εργαλείο της πολιτικής µέσω του
οποίου µεταφέρονται οι κοινοτικές προτεραιότητες στην αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας

και

εποµένως

συνεισφέρει

προστιθέµενη

αξία

στο

επίπεδο

της

εφαρµοζόµενης πολιτικής.
Η διαµόρφωση του ΠΑΑ 2007-2013, ολοκληρώνεται σε ένα περιβάλλον σταθερής
και συνεχούς συνεργασίας µε τα κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας ανταλλάσσονται θέσεις και απόψεις µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του
επιπέδου του αναπτυξιακού σχεδιασµού, τη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης,
την διεύρυνση του περιβάλλοντος επιρροής της εταιρικής σχέσης, τη διεύρυνση των
εµπειριών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος σε σχέση µε την οικονοµική
ανάπτυξη.

Η δαπάνη του προγράµµατος διαχέεται στον πρωτογενή τοµέα, στον αγροτικό χώρο
και στο σύνολο της οικονοµίας δηµιουργώντας σηµαντική προστιθέµενη αξία ενώ
παράλληλα συνεισφέρει στη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Όπως παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων από την
εφαρµογή του ΠΑΑ 2007-2013 η δηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Η σηµαντικότητα γίνεται περισσότερο κατανοητή αν εκτιµηθεί τι θα
συνέβαινε χωρίς την υλοποίηση του προγράµµατος.

Η υλοποίηση του προγράµµατος συνεπάγεται εξ αντικειµένου µία προστιθέµενη αξία
από πλευράς τεχνογνωσίας δεδοµένου ότι τόσο στο επίπεδο των µέτρων αλλά και
στο επίπεδο πολλών από τα έργα και υποέργα που θα υλοποιηθούν εµπερικλείεται
εµπειρία από άλλες χώρες της ΕΕ η οποία θα µεταφερθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα
η υλοποίηση του προγράµµατος θα αποτελέσει επίσης µία πηγή τεχνογνωσίας που
θα µεταφερθεί από την Ελλάδα προς τις άλλες κοινοτικές χώρες.

Η κοινοτική προστιθέµενη αξία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής
Περιφερειακής

Πολιτικής.

Η

αγροτική

ανάπτυξη

αποτελεί

ένα

συνδυασµό

παρεµβάσεων τόσο στον πρωτογενή όσο και στους άλλους τοµείς. Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση
της ηλικιακής πυραµίδας επιτυγχάνονται µε µία σειρά δράσεων που αφορούν στην
προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στον
εκσυγχρονισµό

των

αγροτικών

εκµεταλλεύσεων,

αναπλάσεις

οικισµών,

αγροτουριστικές δραστηριότητες, µεταποιητικές και εµπορικές δραστηριότητες κ.λ.π.
Αυτό το «µωσαϊκό» των παρεµβάσεων αποτελεί σηµαντική κοινοτική προστιθέµενη
αξία γιατί συνεισφέρει σηµαντικά στην αγροτική ανάπτυξη τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά. Στην υποθετική περίπτωση που δεν υπήρχε το ΠΑΑ 2007-2013, ή δεν
υπήρχε το σκέλος της κοινοτικής χρηµατοδότησης, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
στηριχθεί ο αγροτικός χώρος, να διατηρηθεί και να προστατευτεί ο φυσικός και ο
πολιτισµικός πλούτος του αγροτικού χώρου, να διατηρηθεί ο πληθυσµός στην
ύπαιθρο, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκειµένου

να

διερευνηθεί

η

χωρική

κατανοµή

του

προγράµµατος

χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα διαφορετικές προσεγγίσεις προκειµένου αφενός να
διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή αντικειµενικότητα στην κατανοµή των πόρων του
προγράµµατος

και

σπουδαιότητας

που

αφετέρου

να

σχηµατιστεί

παρουσιάζουν

τα

µία

πληρέστερη

εξεταζόµενα

µεγέθη.

Η

εικόνα

της

διαδικασία

προσέγγισης ολοκληρώθηκε σε τέσσερεις διαδοχικές φάσεις.

Σε πρώτη φάση έγινε καταρχήν ταξινόµηση των περιφερειών µε βάση την ανάλυση
απόκλισης συµµετοχής. Η ανάλυση αποτυπώνει τον περιφερειακό τύπο -κατά
Boudeville- κάθε περιφέρειας παρέχοντας µία ένδειξη του είδους των απαιτούµενων
παρεµβάσεων σε υποδοµές ή σε κλαδικές αναδιαρθρώσεις.
Η ανάλυση αυτή έγινε για να δοθεί µία συνολική συνοπτική εικόνα της κατεύθυνσης
των αναπτυξιακών παρεµβάσεων (σε υποδοµές η/κ σε αναδιαρθρώσεις) σε κάθε
Περιφέρεια συνολικά έτσι ώστε να υπάρχει µία κατ’ αρχήν αίσθηση της κατεύθυνσης
των παρεµβάσεων στον αγροτικό χώρο.

Για την εφαρµογή της ανάλυσης χρησιµοποιούνται κλαδικά στοιχεία απασχόλησης,
για 17 κλάδους, από τις απογραφές πληθυσµού 1991 και 2001. Στην παρούσα
ανάλυση δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση στοιχείων της έρευνας εργατικού
δυναµικού (LFS) αφού η αντιπροσωπευτικότητα της τελευταίας δεν καλύπτει τα
γεωγραφικά επίπεδα NUTS 3 και NUTS 4.

Οι κλάδοι που εξετάζονται είναι οι παρακάτω:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ
α/α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΑ, KΤΗΝ/ΦΙΑ, ∆ΑΣΗ

2

ΑΛΙΕΙΑ

3

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ

4

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

5

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ Υ∆ΡΕΥΣΗ

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

7

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

8

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

9

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

10

ΧΡΗΜ/ΣΤΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

11

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΛΠ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

12

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

13

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

14

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

15

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

16

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

17

ΕΞΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Η ορολογία και οι τύποι υπολογισµών της Ανάλυσης Απόκλισης-συµµετοχής

Α. Εθνική (Κοινοτική) µεταβολή (national growth)
Ονοµάζεται η αναµενόµενη µεταβολή στην απασχόληση, µεταξύ δυο περιόδων, εάν
υποθέσουµε ότι η περιφέρεια i στον j κλάδο θα είχε ακολουθήσει τον ρυθµό
µεταβολής της συνολικής εθνικής απασχόλησης.

Β. Οµολογική απόκλιση (industrial mix)
Ονοµάζεται το τµήµα της απόκλισης της µεταβολής της απασχόλησης που
αποδίδεται στην (κλαδική) υπεροχή ή µη των κλάδων. Η υπεροχή ή µη των
επιµέρους κλάδων προκύπτει µε σύγκριση των µεταβολών των κλαδικών συνολικών
µεγεθών µε την µεταβολή του συνόλου των κλάδων της οικονοµίας.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γ. ∆ιαφορική απόκλιση (regional shift)
Η διαφορά µεταξύ του πραγµατικού επιπέδου απασχόλησης που διαµορφώθηκε σε
κάποια περιφέρεια (σε συγκεκριµένο κλάδο) και του αναµενόµενου συνολικού κλαδικού
επιπέδου ονοµάζεται διαφορική απόκλιση (local or competitive share or regional
competition effect or regional influence) και οφείλεται στον δυναµισµό ή όχι του
κλάδου της περιφέρειας σε σύγκριση µε την συνολική (κοινοτική) κλαδική
συµπεριφορά.

∆. Πραγµατική µεταβολή (actual growth)
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πραγµατική µεταβολή της απασχόλησης µιας
περιφέρειας ισούται µε το άθροισµα της εθνικής µεταβολής, και των δύο αποκλίσεων,
δηλαδή της οµολογικής και διαφορικής συνιστώσας.

Ε. Οι περιφερειακοί τύποι Boudeville
Ο J. Boudeville (βλ.στο Παπαδασκαλόπουλος, 1995) µε βάση το µέγεθος και το
πρόσηµο της διαφορικής και οµολογικής συνιστώσας καθόρισε οκτώ τύπους
περιφερειών. Οι τύποι αυτοί παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περιφερειακοί Τύποι κατά Boudeville

Περιφερειακός Τύπος

Κριτήρια Boudeville

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

1

ΟΣ>0, ∆Σ>0 και ΙΟΣΙ> Ι∆ΣΙ

-

2

ΟΣ>0, ∆Σ>0 και ΙΟΣΙ< Ι∆ΣΙ

-

3

ΟΣ>0, ∆Σ<0 και ΙΟΣΙ> Ι∆ΣΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

4

5

ΟΣ<0, ∆Σ>0 και ΙΟΣΙ< Ι∆ΣΙ

ΟΣ<0, ∆Σ>0 και ΙΟΣΙ> Ι∆ΣΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
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ΟΣ>0, ∆Σ<0 και ΙΟΣΙ< Ι∆ΣΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

7

ΟΣ<0, ∆Σ<0 και ΙΟΣΙ> Ι∆ΣΙ

ΒΕΛΤ. ΥΠΟ∆. & ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

8

ΟΣ<0, ∆Σ<0 και ΙΟΣΙ< Ι∆ΣΙ

ΒΕΛΤ. ΥΠΟ∆. & ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Οι περιφέρειες που ανήκουν στους τύπους 1-4 αναπτύσσονται µε ταχύτερο ρυθµό
από το µέσο ρυθµό της χώρας, ενώ αυτές που ανήκουν στους τύπους 5-8 µε
µικρότερο ρυθµό. Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο χαµηλός ρυθµός του τύπου 5
οφείλεται στην κλαδική του διάρθρωση, ενώ του τύπου 6 σε τοπικούς δυσµενείς
παράγοντες που εµποδίζουν την αξιοποίηση της ευνοϊκής κλαδικής διάρθρωσης της
περιφέρειας (Παπαδασκαλόπουλος, 1995). Ο Stilwell (1969) δέχεται την ύπαρξη
µόνο έξη τύπων περιφερειών ενοποιώντας τους τύπους 1 και 2 καθώς και τους τύπους
7 και 8 του Boudeville.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι τύποι υπολογισµών της ανάλυσης απόκλισηςσυµµετοχής (shift-share analysis)

Με Α συµβολίζεται η αρχική τιµή της απασχόλησης σε κάποιο κλάδο ή τοµέα (του
έτους βάσεως).

Με Τ συµβολίζεται η τελική τιµή της απασχόλησης στον ίδιο κλάδο.

Mε RK συµβολίζεται ο εθνικός ρυθµός µεταβολής του κλάδου και εκφράζεται ως
λόγος τελικής προς αρχική τιµή του συγκεκριµένου κλάδου.

Mε RN συµβολίζεται ο εθνικός ρυθµός µεταβολής του συνόλου των κλάδων και
εκφράζεται ως λόγος τελικής προς αρχική τιµή της συνολικής απασχόλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω οι τρεις συνιστώσες τυποποιούνται ως εξής:

195

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εθνική µεταβολή ή συνιστώσα = A ⋅ R N − A
(1)

Η συνιστώσα αυτή αποτελεί µέτρο σύγκρισης της περιφέρειας µε τα εθνικά µεγέθη τα
οποία θεωρούνται ότι περιγράφουν την γενική τάση της οικονοµίας.
Προσθέτοντας αυτά τα αποτελέσµατα για όλους τους κλάδους ή τοµείς παίρνουµε
την εθνική µεταβολή της περιφέρειας για το σύνολο της οικονοµίας της κάθε
περιφέρειας

Οµολογική απόκλιση = A ⋅ RK − A ⋅ R N

(2)

Είναι προφανές ότι η απόκλιση αυτή µπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική ανάλογα
µε το αν ο κλαδικός εθνικός ρυθµός είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος του συνολικού
εθνικού ρυθµού.
Προσθέτοντας τα αποτελέσµατα υπολογισµών για κάθε κλάδο παίρνουµε την
συνολική οµολογική συνιστώσα κάθε περιφέρειας.

Η θετική οµολογική συνιστώσα του συνόλου των κλάδων µιας περιφέρειας δείχνει ότι
υπερέχουν κλάδοι οι οποίοι αναπτύσσονται ταχύτερα από ότι οι ίδιοι κλάδοι σε εθνικό
επίπεδο (O). Βεβαίως, το αντίθετο ισχύει αν η συβολική οµολογική συνιστώσα είναι
αρνητική.

∆ιαφορική απόκλιση = T − A ⋅ R K

(3)

Η διαφορική απόκλιση θα είναι θετική στην περίπτωση που ο κλάδος (ή τοµέας)
αναπτύχθηκε µε υψηλότερο ρυθµό από τον αντίστοιχο ρυθµό του ίδιου κλαδου σε
εθνικό επίπεδο.

Η διαφορική συνιστώσα (D) δείχνει εάν ο κλάδος ή ο τοµέας σε περιφερειακό
επίπεδο αναπτύσσεται µε ταχύτερο ή χαµηλότερο ρυθµό από ότι σε επίπεδο χώρας..
Προσθέτοντας τους υπολογισµούς για όλους τους κλάδους λαµβάνεται η διαφορική
συνιστώσα του συνόλου της περιφερειακής οικονοµίας.

Η θετική διαφορική συνιστώσα στο σύνολο της οικονοµίας της περιφέρειας θεωρείται
ως συγκριτικό πλεονέκτηµα που οφείλεται σε τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς
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απασχόλησης.
Είναι προφανές ότι το άθροισµα των τριών συνιστωσών δίνει την συνολική µεταβολή
του κλάδου µεταξύ των δυο περιόδων (Τ-Α).

Το άθροισµα της διαφορικής και οµολογικής συνιστώσας δίνουν την συνολική
απόκλιση της µεταβολής της απασχόλησης της περιφέρειας από την αναµενόµενη
µεταβολή που εκφράζει η εθνική συνιστώσα.

Σύµφωνα µε σχετική πανεπιστηµιακή µελέτη (Ψυχάρης Γ. – Καζάζης Ε., 2002) η
Ανάλυση

Απόκλισης-Συµµετοχής

είναι

µια

περιγραφική

µέθοδος

η

οποία

χρησιµοποιείται για την ερµηνεία των µεταβολών των περιφερειακών µεγεθών, την
διάγνωση των περιφερειακών προβληµάτων, τον σχεδιασµό της περιφερειακής
πολιτικής, την αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης περιφερειακής πολιτικής και την
επιλογή των µέσων της (βλ. και Παπαδασκαλόπουλος 1995). Πιο συγκεκριµένα, η
Ανάλυση Απόκλισης-Συµµετοχής χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις µεταβολές
των περιφερειακών µεγεθών µιας περιφέρειας σε δύο σηµεία στον χρόνο.
Στις πιο πρόσφατες εφαρµογές της θα διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται σε πληθώρα
µελετών που εµφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία, και ενδεικτικά αναφέρονται
ορισµένες από αυτές. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για να αναλυθεί η ίδρυση
νέων επιχειρήσεων στις περιφέρειες της ∆υτικής Γερµανίας την περίοδο 1983-97
(Fritsch & Niese 2001). Επίσης, σε άλλη έρευνα εξετάσθηκε ο ρόλος της κλαδικής
αναδιάρθρωσης στην ερµηνεία της αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας στον
δευτερογενή τοµέα τεσσάρων ασιατικών χωρών, κατά την περίοδο 1963-93 (Timmer
& Szirmaib 2000). Οι Andrikopoulos Α. κ.α. (1990) χρησιµοποιώντας την διαφορική
συνιστώσα

προσπάθησαν

να

ερµηνεύσουν

τις

αλλαγές

στην

περιφερειακή

'ελκυστικότητα'. Η τεχνική της ανάλυσης απόκλισης συµµετοχής εφαρµόστηκε για να
µελετηθεί ο βαθµός στον οποίο οι υπάρχουσες διαπεριφερειακές ανισότητες στην
συνολική παραγωγικότητα ανά εργάτη στην Ε.Ε., µπορεί να αποδοθεί σε διαφορές
στην κλαδική διάρθρωση των περιφερειών, ή σε διαφορές στην συνολική
παραγωγικότητα που οφείλονται σε παράγοντες διαφορετικούς από την κλαδική
διάρθρωση (Esteban J., 2000). Χρησιµοποιείται επίσης στις τελευταίες εκθέσεις της Ε.Ε.
για την απασχόληση (EC, 2001 a:87-90).
Τα

αποτελέσµατα

τέτοιων

µελετών

παρέχουν

υποστήριξη

στις

πολιτικές

περιφερειακής ανάπτυξης.
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περιφερειακή επιστήµη, ωστόσο δεν παύει να επηρεάζεται αρνητικά από κάποια
χαρακτηριστικά της. Έτσι, ενώ είναι εύκολη στην χρήση και την σύγκριση µεταξύ
περιφερειών αφού απαιτεί µόνο δύο σηµεία στο χρόνο, παράλληλα τα αποτελέσµατα
της µπορεί να επηρεαστούν από βραχυχρόνια γεγονότα που συµβαίνουν την χρονική
στιγµή που αναφέρονται τα δεδοµένα. ∆οµικές αλλαγές οι οποίες συµβαίνουν στην
τοπική κοινωνία ή περιφέρεια κατά την χρονική περίοδο που επιλέγεται για την
εφαρµογή της τεχνικής, δεν συµπεριλαµβάνονται ή δεν περιγράφονται από αυτήν πολύ
δε περισσότερο δεν αποτυπώνονται οι λόγοι προτίµησης της µόνιµης κατοικίας η οποία
µπορεί να είναι διάφορος του τόπου εργασίας ιδίως όταν αναφερόµαστε σε χαµηλό
γεωγραφικό επίπεδο όπως είναι οι Καποδιαστριακοί ∆ήµοι.
Τέλος, αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερµηνεία της µεταβολής της
απασχόλησης. Όταν αυτή σηµειώνει διαχρονικά πτωτική πορεία, δεν οφείλεται
αναγκαστικά σε αρνητικούς παράγοντες (όπως δικαιολογείται από την διαφορική
συνιστώσα) αλλά και στην τεχνολογική πρόοδο, που ναι µεν ενδέχεται να επηρεάζει
αρνητικά την απασχόληση, αλλά αυτός δεν είναι ένας δυσµενής παράγοντας
ανάπτυξης της περιφέρειας. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν αναφερόµαστε
και στον κλάδο της Γεωργίας-κτηνοτροφίας όπου η µείωση της απασχόλησης
συνοδεύεται τόσο από την τεχνολογική πρόοδο όσο και από την έξοδο των γεωργών
σε άλλους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας.
Η µέθοδος ελαχιστοποιεί ή παραβλέπει την επίδραση παραγόντων όπως οι οικονοµικοί
κύκλοι, ο προσδιορισµός των πραγµατικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και οι
διαφορές που προέρχονται από τα επίπεδα της κλαδικής διάρθρωσης. Τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή, λαµβάνοντας
υπόψη τους περιορισµούς της µεθοδολογίας και χρησιµοποιώντας παράλληλα και
άλλες τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης.
Εποµένως η µέθοδος αυτή, στην απλή ή τροποποιηµένη µορφή της εξακολουθεί να
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο στην περιφερειακή ανάλυση. Όσον αφορά τις εφαρµογές
αυτού του µοντέλου στην σφαίρα της τρέχουσας µελέτης µπορεί να υποστηριχθεί ότι
ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό την ανάγκη υποστήριξης των δραστηριοτήτων και του
πρωτογενή τοµέα σε περιοχές όπου αποκαλύπτονται συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τύποι περιφερειακότητας ανά
Περιφέρεια και Νοµό και εποµένως προκύπτει µία κατ΄ αρχήν εικόνα του είδους της
στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί ανά περιοχή. Αν πρέπει δηλ. να δοθεί
έµφαση σε µέτρα υποδοµής, σε µέτρα βελτίωσης της κλαδικής διάρθρωσης ή και στα
δύο.
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σχετικών

αποφάσεων.

Αποτελεί

όµως

ένα

σηµαντικό

εργαλείο

το

οποίο

συνδυαζόµενο µε άλλα στοιχεία (όπως πολλά από αυτά παρουσιάζονται στο ΕΣΣΑ
και αφορούν στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης) µπορεί να οδηγήσει
στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων στρατηγικής ως προς το είδος των
παρεµβάσεων µε βάση τις διάφορες χωρικές ενότητες (νοµός, περιφέρεια).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

1991-2001

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ανατολική
Μακεδονία

∆ράµας

4915

-1841

-3309

-236

8

5

Καβάλας

7158

-1831

-2511

2815

8

5

Έβρου

7345

-3522

627

4450

5

5

Ξάνθης

4999

-3178

2508

4328

5

5

Ροδόπης

6225

-5719

3427

3933

5

5

ΣΥΝΟΛΟ

30641

-16092

742

15290

Κεντρική Μακεδονία Ηµαθίας

7605

-3749

-1861

1995

7

7

Θεσσαλονίκης

52679

8096

12219

72994

2

7

Κιλκίς

4591

-2880

-3175

-1464

8

7

Πέλλης

8006

-6405

1

1602

5

7

Πιερίας

6551

-2683

-647

3220

7

7

Σερρών

11161

-6971

-11753

-7563

8

7

Χαλκιδικής

4769

-954

-449

3366

7

7

Άγιον Όρος

81

3

-241

-156

6

7

95443

-15543

-5906

73994

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

1991-2001

Γρεβενών

1794

-741

-2253

-1199

8

7

Καστοριάς

2759

-1586

-1970

-797

8

7

Κοζάνης

6800

-1731

-891

4178

7

7

Φλωρίνης

2538

-1254

-30

1254

7

7

13892

-5312

-5144

3436

Καρδίτσης

6415

-3705

-3162

-452

7

7

Λαρίσης

14601

-6076

2741

11266

5

7

Μαγνησίας

9635

-452

-485

8698

8

7

Τρικάλων

6877

-2459

-2062

2356

7

7

37527

-12692

-2968

21868

Άρτης

3819

-1470

-3079

-730

8

8

Θεσπρωτίας

2152

-630

-170

1351

7

8

Ιωαννίνων

7769

-30

-3879

3860

8

8

Πρεβέζης

3092

-1182

-1673

237

8

8

ΝΟΜΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

∆υτική
Μακεδονία

ΣΥΝΟΛΟ

Θεσσαλία

ΣΥΝΟΛΟ

Ήπειρος
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ΣΥΝΟΛΟ

16832
ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

-8801

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ

4718
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

1991-2001

Ζακύνθου

1730

-427

1983

3285

4

6

Κερκύρας

5952

2217

-8429

-260

6

6

Κεφαλληνίας

1778

-270

-862

646

8

6

Λευκάδος

1106

-306

-688

112

8

6

ΣΥΝΟΛΟ

10565

1214

-7996

3783

∆υτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας

11866

-6885

-8810

-3829

8

8

Αχαϊας

15394

-1041

-7978

6375

8

8

Ηλείας

9196

-4158

-6359

-1321

8

8

ΣΥΝΟΛΟ

36455

-12084

-23147

1225

Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας

7164

-2795

-2688

1681

7

8

Ευβοίας

10216

-2022

-4025

4169

8

8

Ευρυτανίας

1210

-235

-2580

-1605

8

8

Φθιώτιδος

8728

-2856

-1550

4322

7

8

Ιόνια Νησιά

ΝΟΜΟΣ

-3313

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
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Φωκίδος
ΣΥΝΟΛΟ

2197

-306

-4716

-2825

29515

-8214

-15559

5742

ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

Πελοπόννησος Αργολίδος

1991-2001

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΩΝ

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

5699

-2195

-373

3131

7

8

Αρκαδίας

5662

-2020

-10852

-7210

8

8

Κορινθίας

7662

-2339

2422

7745

4

8

Λακωνίας

5442

-3723

-1096

623

7

8

Μεσσηνίας

9013

-3648

-4445

920

8

8

33477

-13925

-14343

5209

Νοµαρχία Αθηνών

142311

75689

25227

243227

1

1

Νοµαρχία Αν.Αττικής

15711

3893

32089

51693

2

1

Νοµαρχία

6233

-660

7977

13550

4

1

24660

3669

11088

39417

2

1

ΣΥΝΟΛΟ

Αττική

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

8

∆υτ.Αττικής
Νοµαρχία Πειραιώς
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ΣΥΝΟΛΟ

188915

82592

76380

347887

4472

-458

2875

6889

4

4

Σάµου

1990

-14

-701

1276

8

4

Χίου

2042

267

-101

2208

3

4

8504

-205

2074

10373

Βόρειο Αιγαίο Λέσβου

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1991-2001

∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων

8795
4784
13580

6326
378
6703

-5450
3504
-1946

Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνης
Χανίων

ΣΥΝΟΛΟ

14888
4314
3949
7156
30308

-1118
-646
-441
-924
-3130

ΕΘΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

545654

0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Νότιο Αιγαίο

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Κρήτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

9671
8666
18337

3
2

3
3

4419
-1782
432
3545
6613

18189
1886
3940
9777
33792

4
8
5
4

4
4
4
4

0

545654
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βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα

Περιφερειακός

Αριθµός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Τύπος

Νοµών

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1

1

2

4

3

2

4

5

Αθηνών

-

Θεσσαλονίκης, Αν. Αττικής,

-

Πειραιά, Κυκλάδων
Χίου, ∆ωδεκανήσου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Ζακύνθου, Κορινθίας, ∆υτ.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Αττικής, Λέσβου, Χανίων

ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

5

5

Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης,

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Πέλλης, Λαρίσσης, Ρεθύµνης

ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

6

1

Κέρκυρα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Ηµαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής,
Κοζάνης, Φλώρινας,
7

12

Καρδίτσης, Τρικάλων,
Θεσπρωτίας, Βοιωτίας,
Φθιώτιδας, Αργολίδας,

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Λακωνίας,
∆ράµας, Καβάλας, Κιλκίς,
Σερρών, Γρεβενών,
Καστοριάς, Μαγνησίας,
Άρτας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης,
8

23

Κεφαλληνίας, Λευκάδας,
Αιτωλ/νίας, Αχαίας, Ηλείας,
Βοιωτίας, Ευβοίας,

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Ευρυτανίας, Φωκίδας,
Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Σάµου,
Λασιθίου
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Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, τα συµπεράσµατα κατά περιφέρεια µπορεί
να συνοψιστούν ως εξής:

Ανατ.Μακεδ.& Θράκη

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 5 λόγω των Νοµών Εύρου, Ξάνθης και
Ροδόπης. Εσωτερικά, η περιφέρεια έχει τον δυσµενέστερο περιφερειακό τύπο 8
στους Νοµούς ∆ράµας και Καβάλας.

Κεντρική Μακεδονία

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 7 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8 πλην της Πέλλας
(ΠΤ=2) και της Θεσσαλονίκης (ΠΤ-=1). Η αστική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης δεν
κατέστη εφικτό να προσδώσει στην περιφέρεια ευνοϊκότερο περιφερειακό τύπο.

∆υτική Μακεδονία

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 7 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8

Θεσσαλία
Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 7 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8 πλην της Λαρίσης
(ΠΤ=5) και Η αστική συγκέντρωση της Λάρισας δεν κατέστη εφικτό να προσδώσει
στην περιφέρεια ευνοϊκότερο περιφερειακό τύπο.
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Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 8 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8. Η αστική
συγκέντρωση των Ιωαννίνων δεν κατέστη εφικτό να προσδώσει στην περιφέρεια
ευνοϊκότερο περιφερειακό τύπο αφού και ο Νοµός Ιωαννίνων ανήκει στον
δυσµενέστερο όλων περιφερειακό τύπο 8.

Ιόνια Νησιά
Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 6 λόγω των Νοµών Κέρκυρας (ΠΤ=6) και
Ζακύνθου (ΠΤ=4). Παρά ταύτα, οι Νοµοί Κεφαλληνίας και Λευκάδας ανήκουν στον
δυσµενέστερο όλων περιφερειακό τύπο 8.

∆υτική Ελλάδα
Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 8 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στον περιφερειακό τύπο 8. Η αστική συγκέντρωση της
Πάτρας

δεν

κατέστη

εφικτό

να

προσδώσει

στην

περιφέρεια

ευνοϊκότερο

περιφερειακό τύπο αφού και ο Νοµός Αχαΐας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 8.

Στερεά Ελλάδα
Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 8 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8. Η αστική
συγκέντρωση της Λαµίας δεν κατέστη εφικτό να προσδώσει στην περιφέρεια
ευνοϊκότερο περιφερειακό τύπο αφού και ο Νοµός Φθιώτιδας ανήκει στον
περιφερειακό τύπο 7.
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Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 8 λόγω του συνόλου των Νοµών της
Περιφέρειας που ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους 7 και 8 πλην της Κορινθίας
(ΠΤ=4)

Αττική
Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 1 λόγω της Νοµαρχίας Αθηνών η οποία
συµπαρασύρει όλη την περιφέρεια παρά το γεγονός ότι οι Νοµαρχίες Αν. Αττικής και
Πειραιώς ανήκουν στον περιφερειακό τύπο 2 και η Νοµαρχία ∆υτ. Αττικής στον
περιφερειακό τύπο 4.

Βόρειο Αιγαίο

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 4 λόγω του Νοµού Λέσβου ο οποίος
συµπαρασύρει όλη την περιφέρεια παρά το γεγονός ότι ο Νοµός Χίου ανήκει στον
περιφερειακό τύπο 3 και ο Νοµός Σάµου στον δυσµενέστερο όλων περιφερειακό
τύπο 8.

Νότιο Αιγαίο

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 3 λόγω του Νοµού ∆ωδεκανήσου ο οποίος
συµπαρασύρει όλη την περιφέρεια παρά το γεγονός ότι ο Νοµός Κυκλάδων ανήκει
στον ευνοϊκότερο περιφερειακό τύπο 2.

Κρήτη

Χαρακτηρίζεται ως περιφερειακός τύπος 4 λόγω των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων
οι οποίοι συµπαρασύρουν όλη την περιφέρεια παρά το γεγονός ότι ο Νοµός
Ρεθύµνης ανήκει στον περιφερειακό τύπο 5 και ο Νοµός Λασιθίου στον
δυσµενέστερο όλων περιφερειακό τύπο 8.
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χρησιµοποιηθούν για την χωρική κατανοµή των πόρων του προγράµµατος.
Τα µεγέθη αυτά αποτελούν στοιχεία της Eurostat και χρησιµοποιούνται ως δείκτες
στο ΠΑΑ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία έγινε την κατάταξη των 13 περιφερειών ως προς κάθε
µέγεθος (κριτήριο χωρικής κατανοµής) χωριστά.
Η 1η θέση υποδηλώνει πολύ καλή κατάσταση και η 13η δυσµενή ως προς κάθε
κριτήριο.
Η κατάταξη για κάθε ένα µέγεθος δίνει µία εικόνα της απαιτούµενης παρέµβασης.

Εφαρµόστηκαν διάφορες τεχνικές συνδυασµού των κριτηρίων για την εξαγωγή µιας
τιµής για κάθε περιφέρεια (βαρύτητα). Από τον συνδυασµό όµως των παρεµβάσεων
µε στόχο την λήψη ενός µόνο µεγέθους για κάθε περιφέρεια προέκυπταν
αλληλοαναιρούµενες κατευθύνσεις. Προέκυπτε π.χ. το συµπέρασµα ότι η Περιφέρεια
Αττικής έχει πρόβληµα στον πρωτογενή τοµέα και εποµένως χρειάζεται αυξηµένη
παρέµβαση. Στην πραγµατικότητα η Αττική έχει πολύ περιορισµένο πρωτογενή
τοµέα και απαιτεί µικρού µεγέθους παρεµβάσεις.

Εποµένως η κατάταξη µε βάση τα παραπάνω µεγέθη/κριτήρια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο για κάθε µέγεθος χωριστά. Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα µε το
κάθε κριτήριο, αφού αποφασιστεί η περιφερειακή κατανοµή µε τη µέθοδο που
ακολουθεί στη συνέχεια (τέταρτη φάση) σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, κατά την
έγκριση των έργων µπορεί να δίνεται βαρύτητα στα αντίστοιχα µέτρα.
Η ανάλυση αυτή σε συνδυασµό µε την ανάλυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
-που παρουσιάζεται σε άλλο κεφάλαιο της αξιολόγησης- µπορεί να αποτελέσει ένα
πολύ αποτελεσµατικό εργαλείο προσανατολισµού των υποβαλλόµενων σχεδίων
προς υπαγωγή κατά την υλοποίηση του προγράµµατος.
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ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ποσοστό
απασχόλησης
∆ΕΙΚΤΗΣ 1

Οικονοµική
ανάπτυξη

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ 2

(% απασχολούµενοι

ηλικίας 25-64 ετών

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

στο σύνολο του
πληθυσµού)
ΣΤ ΕΛΛ
GR24

ΝΟΤ ΑΙΓ
GR42

ΑΤΤΙΚΙ
GR30

105

88

79

∆Μ GR13

77

ΚΜ GR12

76

ΠΕΛΟΠ
GR25

ΒΟΡ ΑΙΓ
GR41

ΚΡΗΤΗ
GR43
IONIA GR22

ΘΕΣΣΑΛ
GR14

ΗΠΕΙΡ
GR21

∆ΥΤ ΕΛ
GR23

ΑΜΘ GR11

74

74

72

68

63

59

58
57

ΚΡΗΤΗ

1

GR43

ΠΕΛΟΠ

2

GR25
IONIA

3

GR22

ΘΕΣΣΑΛ

4

GR14

ΑΤΤΙΚΙ

5

GR30

ΝΟΤ ΑΙΓ

6
7

GR42

ΑΜΘ GR11
ΗΠΕΙΡ

8

GR21

ΣΤ ΕΛΛ

9
10

GR24

ΚΜ GR12
ΒΟΡ ΑΙΓ

11

GR41

∆ΥΤ ΕΛ

12

GR23

13

∆Μ GR13

64

62,1

61,1

60,9

60,8

60,4

59,4

57,7

57,2

56,9

56,4

55,6
53,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ηλικιακή
διάρθρωση
∆ΕΙΚΤΗΣ 3

στη γεωργία
(% αγροτών

Παραγωγικότητα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ 4 της εργασίας στη ΚΑΤΑΤΑΞΗ
γεωργία

<35 / >= 55

ετώ
ΣΤ ΕΛΛ

ΚΜ GR12
0,21

GR14

18,5

2

0,16

3

ΚΜ GR12

17,7

3

16,3

4

14,3

5

13,9

6

11,7

7

11,4

8

10,9

9

10,7

10

10

11

7,7

12

7,6

13

ΑΤΤΙΚΙ
0,14

4

0,14

5

0,14

6

0,14

7

ΚΡΗΤΗ
GR43

ΒΟΡ ΑΙΓ
GR41

0,11

8

0,1

9

0,08

10

0,07

11

GR21

GR41

GR25
IONIA

0,07

12

ΑΤΤΙΚΙ
GR30

GR43

ΠΕΛΟΠ

IONIA
GR22

ΑΜΘ GR11

ΒΟΡ ΑΙΓ

ΗΠΕΙΡ
GR21

∆Μ GR13

ΗΠΕΙΡ

ΣΤ ΕΛΛ
GR24

GR23

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠ
GR25

GR30

∆ΥΤ ΕΛ

ΝΟΤ ΑΙΓ
GR42

1

2

∆ΥΤ ΕΛ
GR23

18,9

0,2

ΘΕΣΣΑΛ
GR14

GR24

ΘΕΣΣΑΛ

∆Μ GR13
ΑΜΘ GR11

1

GR22

ΝΟΤ ΑΙΓ
0,07

13

GR42
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ηλικιακή
διάρθρωση
∆ΕΙΚΤΗΣ 5 στη γεωργία

Παραγωγικότητα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ 6

(% αγροτών

της εργασίας στη

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

γεωργία

<35 / >= 55 ετώ

ΣΤ ΕΛΛ

ΚΜ GR12
0,21

GR14

18,5

2

0,16

3

ΚΜ GR12

17,7

3

0,14

4

16,3

4

14,3

5

13,9

6

11,7

7

11,4

8

10,9

9

10,7

10

10

11

7,7

12

7,6

13

0,14

5

0,14

6

0,14

7

0,11

8

0,1

9

ΚΡΗΤΗ
GR43

ΒΟΡ ΑΙΓ
GR41

ΠΕΛΟΠ
GR25

ΣΤ ΕΛΛ
GR24

0,08

10

0,07

11

0,07

12

ΑΤΤΙΚΙ
GR30

∆Μ GR13

ΑΜΘ GR11

ΚΡΗΤΗ GR43

ΗΠΕΙΡ GR21

GR41

ΠΕΛΟΠ

IONIA
GR22

GR23

ΒΟΡ ΑΙΓ

ΗΠΕΙΡ
GR21

ΑΤΤΙΚΙ GR30
∆ΥΤ ΕΛ

ΝΟΤ ΑΙΓ
GR42

1

2

∆ΥΤ ΕΛ
GR23

18,9

0,2

ΘΕΣΣΑΛ
GR14

GR24

ΘΕΣΣΑΛ

∆Μ GR13
ΑΜΘ GR11

1

GR25
IONIA GR22

ΝΟΤ ΑΙΓ
0,07

13

GR42
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γεωργοί µε άλλες
Έδαφος :
∆ΕΙΚΤΗΣ 7

οργανικές

επικερδείς
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ 8 δραστηριότητες (%

καλλιέργειες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

αρχηγών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων)
ΝΟΤ ΑΙΓ

ΗΠΕΙΡ GR21
1,1

1

ΝΟΤ ΑΙΓ

GR42

35,4

1

ΚΡΗΤΗ

GR42

1,1

2

GR43

29,9

2

ΑΜΘ GR11

1,9

3

IONIA GR22

29,3

3

2,6

4

29,3

4

21,8

5

21,4

6

ΑΤΤΙΚΙ

ΑΤΤΙΚΙ GR30
ΘΕΣΣΑΛ
GR14

GR30

ΒΟΡ ΑΙΓ
2,7

5

ΣΤ ΕΛΛ

GR41

∆ΥΤ ΕΛ
4,9

6

GR41

7,2

7

GR24

21,4

7

ΚΜ GR12

7,7

8

ΚΜ GR12

20,4

8

18,6

9

18,1

10

17,9

11

17

12

15,8

13

GR24

ΒΟΡ ΑΙΓ

ΣΤ ΕΛΛ

ΚΡΗΤΗ
GR43

ΘΕΣΣΑΛ
8,8

9

10,1

10

10,7

11

14,9

12

∆ΥΤ ΕΛ

ΠΕΛΟΠ
GR25
IONIA GR22

GR14

ΠΕΛΟΠ

∆Μ GR13

GR23

GR23

GR25

ΑΜΘ GR11

∆Μ GR13
ΗΠΕΙΡ

15,3

13

GR21
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οικονοµική
∆ΕΙΚΤΗΣ 9

ανάπτυξη σε
τοµείς εκτός του

Σηµαντικότητα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ 10

47679

20653

1
2

ΣΤ ΕΛΛ
8217

3

6011

4

100

1

GR24

100

2

5955

5

GR25

100

3

100

4

82,8

5

74,2

6

ΝΟΤ ΑΙΓ

ΚΡΗΤΗ
GR43

∆Μ GR13

ΠΕΛΟΠ

ΘΕΣΣΑΛ
GR14

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΤ ΕΛΛ

ΚΜ GR12

GR24

(% πληθυσµού στις

αγροτικές περιοχές)

τοµέα γεωργίας
ΑΤΤΙΚΙ GR30

αγροτικών περιοχών

ΠΕΛΟΠ

GR42

ΑΜΘ GR11
ΒΟΡ ΑΙΓ

5936

6

GR23

5503

7

GR23

55,2

7

ΑΜΘ GR11

4456

8

ΗΠΕΙΡ GR21

51,1

8

3757

9

35,1

9

33,9

10

25,9

11

17,7

12

0

13

GR25

∆ΥΤ ΕΛ

∆ΥΤ ΕΛ

ΝΟΤ ΑΙΓ
GR42

3021

10

2828

11

2116

12

IONIA GR22

1974

13

GR14

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡ ΑΙΓ
GR41

ΚΜ GR12
ΘΕΣΣΑΛ

∆Μ GR13

ΗΠΕΙΡ GR21

GR41

GR43
IONIA GR22

ΑΤΤΙΚΙ GR30
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Χρήση νερού
∆ΕΙΚΤΗΣ 11 (% αρδευόµενων

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

UAA)

2,1

1

3,8

2

GR42

6,4

3

∆Μ GR3

17,5

4

ΑΤΤΙΚΙ GR30

21,7

5

22,4

6

26,6

7

33,2

8

GR23

35,1

9

ΗΠΕΙΡ GR21

37,5

10

ΚΜ GR12

43,6

11

ΑΜΘ GR11

47,9

12

54,4

13

IONIA GR22

ΒΟΡ ΑΙΓ
GR41

ΝΟΤ ΑΙΓ

ΚΡΗΤΗ
GR43

ΠΕΛΟΠ
GR25

ΣΤ ΕΛΛ
GR24

∆ΥΤ ΕΛ

ΘΕΣΣΑΛ
GR14
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η τρίτη φάση συνιστά την απόπειρα προσδιορισµού της χωρικής κατανοµής των
πόρων µε µία τιµή για κάθε περιφέρεια.
Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα

(πλήν αλιείας) θεωρήθηκε ως το πλέον

κατάλληλο κριτήριο για την χωρική κατανοµή των πόρων. Για τη στάθµιση της
απασχόλησης χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συµµετοχής (location quotient::LQ).
Αποτελεί ένα εργαλείο µε ευρεία χρήση στην περιφερειακή ανάλυση που επιτρέπει
συγκρίσεις της ΣΧΕΤΙΚΗΣ σπουδαιότητας µεταξύ δραστηριοτήτων (κλάδων, τοµέων
κλπ) και περιοχών µε αναφορά στα µεγέθη της χώρας. Ο συντελεστής συµµετοχής
είναι θετικός αριθµός και δείχνει κατά πόσο µια δραστηριότητα είναι αναπτυγµένη
στη συγκεκριµένη περιφέρεια αναφοράς σε σχέση µε την ανάπτυξη αυτής της
δραστηριότητας σε επίπεδο χώρας.

Ο συντελεστής συµµετοχής υπολογίζεται σύµφωνα µε τον επόµενο αλγεβρικό τύπο:

LQ = (Lij / Li 0 ) / (L0 j / L00 )

όπου:

Lij Η απασχόληση της περιφέρειας i και του κλάδου j

.

Loj To άθροισµα της απασχόλησης του κλάδου j.

Li 0 : Το άθροισµα της απασχόλησης όλων των κλάδων της περιφέρειας i .

L00 Το άθροισµα της απασχόλησης σε επίπεδο χώρας.
Αν LQ>1 σηµαίνει ότι, η σχετική σηµασία του εν λόγω κλάδου στη συγκεκριµένη
περιφέρεια είναι υψηλότερη από ότι σε επίπεδο χώρας.

Με LQ<1 για συγκεκριµένη περιφέρεια και τοµέα σηµαίνει ότι, η σχετική σηµασία του
κλάδου αυτού στην περιφέρεια είναι χαµηλότερη από ότι σε επίπεδο χώρας και
Εφόσον LQ=1, τότε υπάρχει ίδια αναλογία στην περιφέρεια µε την παρατηρούµενη
σε επίπεδο χώρας .
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από τον παραπάνω τύπο υπολογισµού του LQ είναι προφανές ότι ο κάθε τοµέας ή
κλάδος συγκρίνεται µε τα αντίστοιχα εθνικά µεγέθη τα οποία θεωρούνται ως η βάση
αναφοράς.

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι βαρύτητες ανά περιφέρεια, η απασχόληση
σταθµίστηκε µε το συντελεστή συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα σύµφωνα µε τον
πίνακα που ακολουθεί. Η στήλη 5 παρουσιάζει τις βαρύτητες ενώ οι στήλες 6 και 7
παρουσιάζουν αντίστοιχα την τυπολογία των περιφερειών και τις προτεινόµενες
παρεµβάσεις µε βάση αυτή την τυπολογία έτσι ώστε παράλληλα µε την χωρική
κατανοµή να υπάρχει

και η

ένδειξη

της αναπτυξιακής κατεύθυνσης των

απαιτούµενων παρεµβάσεων.

Από τον πίνακα είναι εµφανές ότι όλες οι περιφέρειες, πλην της Αττικής και του
Νοτίου Αιγαίου, έχουν σχετική σηµασία στον πρωτογενή τοµέα µεγαλύτερη από όση
έχει

ο

τοµέας

αυτός

σε

επίπεδο

χώρας.

Συγκεκριµένα,

οι

Περιφέρειες

Πελοποννήσου, Αν Μακ. & Θράκης και Θεσσαλίας έχουν τον µεγαλύτερο συντελεστή
συµµετοχής και ακολουθούν οι

∆υτικής Ελλάδας,

Κρήτης, Ηπείρου, Βορείου

Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βαρύτητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως για τους Άξονες 1 και 3 του
προγράµµατος. ∆εδοµένου ότι ο άξονας 4 (παρεµβάσεις τύπου Leader) αφενός είναι
δεδοµένος ως ποσοστό και αφετέρου διαχέεται στους άλλους δύο Άξονες (1 και 3)
µπορεί µε απλές αναγωγές να χωροθετηθεί και αυτός.
Η κατανοµή των πόρων του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει να στηριχθεί σε
αντικειµενικά κριτήρια τα οποία να είναι αποδεκτά από άποψη λειτουργίας των
κανόνων της αγροτικής οικονοµίας και ως τέτοιο αντικειµενικό κριτήριο που
ενσωµατώνει και τον παράγοντα άνθρωπο είναι κατ΄ αρχή το επίπεδο της
απασχόλησης της γεωργίας. Αν το κριτήριο αυτό σταθµιστεί και µε τον συντελεστή
συµµετοχής της γεωργικής απασχόλησης ο οποίος δείχνει τη σχετική βαρύτητα της
περιφέρειας σε σχέση µε τη βαρύτητα του κλάδου σε επίπεδο χώρας τότε
καταλήγουµε σε καλύτερο συµπέρασµα γιατί έτσι δείνεται κάποια µεγαλύτερη
προτίµηση σε περιφέρειες που ο πρωτογενής τοµέας έχει µεγαλύτερη σχετική
σηµασία.

219

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ)
LQ1
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ
3

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
AΠΑΣΧ0ΛΗΣΗΣ
ΜΕ LQ

% ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ

1

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ %
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
2

4(3χ2)

5

6

ΑΜΘ GR11

73,4

12,08

2,17

159,28

15,54

5

ΚΜ GR12

108,6

17,87

1,04

112,94

11,02

7

∆Μ GR13

17,7

2,91

1,4

24,78

2,42

7

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟ
ΤΥΠΟ
7
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛ GR14

68,4

11,26

2,08

142,27

13,88

7

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΗΠΕΙΡ GR21
IONIA GR22

25,9
16,7

4,26
2,75

1,5
1,32

38,85
22,04

3,79
2,15

8
6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

∆ΥΤ ΕΛ GR23

73,2

12,05

1,81

132,49

12,92

8

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΣΤ ΕΛΛ GR24

41,5

6,83

1,32

54,78

5,34

8

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΕΛΟΠ GR25
ΑΤΤΙΚΙ GR30

75
15,8

12,34
2,6

2,59
0,05

194,25
0,79

18,95
0,08

8
1

1,88

1,39

15,85

1,55

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΒΟΡ ΑΙΓ GR41
ΝΟΤ ΑΙΓ GR42

6,8

1,12

0,34

2,31

0,23

3

ΚΡΗΤΗ GR43
ΣΥΝΟΛΑ

73,3
607,70

12,06
100,00

1,7

124,61
1.025,25

12,15
100,00

4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε τέταρτη και τελευταία φάση διερευνήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω στάθµισης των
βαρυτήτων που υπολογίστηκαν κατά την Τρίτη φάση.
Θεωρήθηκε ότι οι πόροι που διατέθηκαν στον προηγούµενο σχεδιασµό ( Γ΄ ΚΠΣ)
αποτελούν ένα κρίσιµο στοιχείο για το ποσό που κάθε περιοχή µπορεί να
απορροφήσει,
Με βάση την παραδοχή αυτή ο Σύµβουλος εκτίµησε τις τελικές βαρύτητες ανά
Περιφέρεια εξάγοντας το µέσο όρο αθροίσµατος της βαρύτητας που υπολόγισε µε
βάση την προηγούµενη µέθοδο και της βαρύτητας που δόθηκε στο ΕΠΑΑΑΥ 20002006 ανά Περιφέρεια σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Αυτές, εκτιµά ο Σύµβουλος, ότι είναι οι πλέον κατάλληλες, ενώ µπορεί η Υπηρεσία η
επιφορτισµένη µε τον ανωτέρω σχεδιασµό να προβεί σε σχετικές

διορθωτικές

προσαρµογές µε βάση ποιοτικά στοιχεία (π.χ η αυξηµένη στήριξη περιοχών του
Στόχου 2 και µε βάση ιδιαιτερότητες του προγράµµατος όπως ανειληµµένες
υποχρεώσεις, κ.λ.π).
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ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Κ.

∆.

ΜΕΘΟ∆Ο

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΘΡΑΚΗ GR11

GR12

GR13

15,5%

11,1%

9,4%

12,5%

∆.

ΣΤ.

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α

GR23

GR24

2,1%

12,9%

15,5%

2,1%

14,7%

2,1%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IONIA

GR14

GR21

GR22

2,5%

3,8%

13,9%

16,9%

6,4%

5,6%

14,0%

4,5%

4,7%

Β.

Ν.

ΑΙΓΑΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

GR41

GR42

18,9%

1,6%

0,2%

12,1%

1,4%

7,9%

4,8%

3,0%

9,1%

0,7%

13,4%

3,2%

1,6%

10,6%

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΑΤΤΙΚΙ

GR25

GR30

5,3%

0,1%

10,3%

7,6%

11,6%

6,4%

ΚΡΗΤΗ
GR43

Υ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(LQ)

ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ
KATA TO Γ ΚΠΣ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
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Η

Στρατηγική

Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ)

εκπονήθηκε

παράλληλα µε την κατάρτιση του Προγράµµατος και την Εκ των Προτέρων
Αξιολόγηση

και

εγκρίθηκε

όπως

απαιτεί

το

θεσµικό

πλαίσιο

(ΚΥΑ

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

ορισµένων

σχεδίων

και

προγραµµάτων»

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΟΙΟ.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
εγκρίθηκε από την αρµόδια Εθνική Αρχή «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος» του
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ. 130800/8.11.2007) και παρατίθεται στο
Παράρτηµα 9 του Προγράµµατος.

Η παράλληλη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της ΣΠΜΕ
και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης επέτρεψε την υιοθέτηση πολλών προτάσεων
της ΣΜΠΕ στις στρατηγικές προτεραιότητες του Προγράµµατος, µε άµεσο
αποτέλεσµα οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Πρόγραµµα ως αποτέλεσµα
της περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης να επικεντρώνονται στη θέσπιση όρων και
προϋποθέσεων που δεν επηρεάζουν τον προγραµµατισµό και τη στοχοθέτηση
(Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας) αλλά εστιάζονται στη φάση της
εφαρµογής.

∆ίνονται µόνο κατευθύνσεις και εκείνο που τονίζεται στην εγκριτική απόφαση είναι
κυρίως η ανάγκη για αυξηµένη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων και
στην τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς επίσης και η ενθάρρυνση
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, ρύπανσης, κ.λ.π.
Επισηµαίνεται ότι κατά την υλοποίηση των έργων του προγράµµατος:
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περιβαλλοντικής αδειοδότησης έτσι ώστε να επιβάλλονται µέτρα, όροι και
περιορισµοί
-Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι θεσµικές ρυθµίσεις χρήσεων γης
-Θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα και οι δράσεις του ΠΑΑ
δεν θα ενέχουν κινδύνους υποβάθµισης περιοχών πολιτιστικού και ιστορικού
περιβάλλοντος
-Oι αγροτουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας
-Θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο τοπίο και να διασφαλίζονται
µέτρα αποκατάστασής του
-Για την πρόληψη φυσικών καταστροφών να εκπονούνται ολοκληρωµένα σχέδια
δράσης
-Nα προωθούνται δράσεις υποστήριξης των Εθνικών Προγραµµάτων µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την ευθύνη της Αρχής
Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που έχει σχετικές
αρµοδιότητες.

Η

παρακολούθηση

γίνεται

µέσω:

α)

ετήσιων

εκθέσεων

παρακολούθησης, η οποία µεταξύ άλλων έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών
που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες

περιβαλλοντικές

µεταβολές

και

β)

µιας

συγκριτικής

έκθεσης

παρακολούθησης, η οποία εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2011
παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος και επιτρέπει τη λήψη
διορθωτικών ενεργειών. (Αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος Παρακολούθησης
των

σηµαντικών

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

από

την

εφαρµογή

του

Προγράµµατος γίνεται στο Κεφ. Γ της προαναφερθείσας ΚΥΑ).

Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι το πρόγραµµα είναι πλήρως αποδεκτό και
δίνονται κατευθύνσεις, οι οποίες επισηµαίνουν τα σηµεία στα οποία, κατά το στάδιο
έγκρισης των έργων και δράσεων, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εποµένως, η αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των πορισµάτων της στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης µετατίθεται στο επίπεδο της on going αξιολόγησης, για
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που θα εγκριθούν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά και την τήρησή τους.
Η

χρονική

αλληλουχία

των

ενεργειών

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της µη έγκαιρης αποτίµησης των περιβαλλοντικών
µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Προγράµµατος, ή την
απόκλιση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το
περιβάλλον.

Η

διαδικασία

αυτή

επίσης διασφαλίζει

ότι

οποιαδήποτε αναθεώρηση

του

Προγράµµατος θα γίνεται µε γνώµονα και τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προδιαγράφονται από την ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε
ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, θα λαµβάνονται τα
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης παρακολούθησης
της ΣΜΠΕ (2011) δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση
νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του Προγράµµατος σε µεταγενέστερο
χρονικό διάστηµα.

Τόσο το περιεχόµενο της ΣΠΜΕ όσο και η εγκριτική της απόφαση έγιναν ευρέως
γνωστά και δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να κάνει σχετικές
προτάσεις και παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου τους.

Συγκεκριµένα η ΣΜΠΕ κοινοποιήθηκε σε επτά Υπουργεία, στις αρµόδιες υπηρεσίες
του

ΥΠΕΧΩ∆Ε,

στους

Οργανισµούς

Ρυθµιστικού

Σχεδίου

και

Προστασίας

Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσ/νίκης και στα Περιφερειακά Συµβούλια των
δεκατριών Περιφερειών της Χώρας, ενώ πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευσή της σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Τέλος, η ΣΜΠΕ ήταν
διαθέσιµη στο ευρύ κοινό µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και δόθηκε ικανοποιητικό
χρονικό διάστηµα (30 ηµερών ) για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων.
Από το σύνολο των αποδεκτών όπου κοινοποιήθηκε η ΣΜΠΕ (δηµόσιες αρχές και
αυτοδιοίκηση) αλλά και το ευρύ κοινό δεν εκφράσθηκαν άλλες απόψεις επί του
περιεχοµένου της ΣΜΠΕ.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ακόµη, µε δεδοµένο ότι, η εφαρµογή του Προγράµµατος δεν ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

Παράλληλα, η Αρχή Σχεδιασµού έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες στις οποίες
υποχρεούται να προβεί για τη δηµοσιοποίησή της εγκριτικής απόφασης µε σκοπό
την ενηµέρωση του κοινού, δηµοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της εγκριτικής
απόφασης στο δικτυακό τόπο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου» εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή του σχεδίου εγκριτικής απόφασης
(ΚΥΑ) και στη συνέχεια θα αποστείλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά
διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης.

Κατά συνέπεια, η προβλεπόµενη διαδικασία διαβούλευσης µε το κοινό, τις
περιβαλλοντικές αρχές (δηµόσιες αρχές, µη κυβερνητικές οργανώσεις) αλλά και το
σύνολο των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και των τοπικών αρχών
ολοκληρώνεται τηρώντας τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία .

Με βάση τα στοιχεία της µελέτης εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των αναµενόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον
από την υλοποίηση του ΠΑΑ 2007-2013.
Στο Σχέδιο του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013 έχουν προσδιοριστεί οι γενικοί
στρατηγικοί στόχοι για κάθε ένα Άξονα και περιγράφονται τα µέτρα που προβλέπεται
να χρηµατοδοτηθούν και να υλοποιηθούν.
Κάθε επιµέρους µέτρο, µέσω των δράσεων που προβλέπει, συµβάλλει στην
πραγµατοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων του Προγράµµατος.

Για την εκτίµηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής του Προγράµµατος ως προς τις
επιπτώσεις στις κύριες περιβαλλοντικές παραµέτρους, αναλύονται στη συνέχεια τα
µέτρα κάθε Άξονα του προγράµµατος. Η ανάλυση περιλαµβάνει σύνοψη των πιο
σηµαντικών θετικών και αρνητικών επιπτώσεων και αποτελούν µια σύνοψη αυτών
που έχουν αναλυθεί στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του προγράµµατος.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος εξετάζει τις
επιπτώσεις των Μέτρων του στο περιβάλλον καθώς και προτάσεις για την
παρακολούθηση και τον περιορισµό τους. Το πλήρες κείµενο της Μη Τεχνικής
Περίληψης της ΣΜΠΕ επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 4 του ΠΑΑ. Στη συνέχεια
ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στα κυριότερα σηµεία της Μη Τεχνικής Περίληψης
της ΣΜΠΕ.
Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται υπό µορφή µητρών συσχέτισης ανά Άξονα και ανά
προβλεπόµενο Μέτρο. Για την αξιολόγηση, χρησιµοποιούνται:
•

ένα πλέγµα ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης

•

ένα

σύστηµα

βαθµολόγησης.

Συγκεκριµένα

η

ένταση

(βαθµός) της

επίπτωσης κάθε µέτρου αξιολογείται ως εξής:

Συµβολισµός

Ένταση Επίπτωσης

+++:

Μεγάλη Θετική

++:

Μέτρια Θετική

+:

Μικρή Θετική

0:

Καµία

-:

Μικρή Αρνητική

--:

Μέτρια Αρνητική

---:

Μεγάλη Αρνητική

Οι ερωτήσεις-κλειδιά που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους
χρησιµοποιούνται ως “ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
(η οποία γίνεται εδώ, ανά Μέτρο κάθε Άξονα). Στον Πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές παράµετροι και οι “ερωτήσεις
καθοδήγησης” σε κάθε µια από αυτές, που µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες
ανάλυσης για την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται σε κάθε
Μέτρο του ΠΑΑ, το οποίο αξιολογείται.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίνακας: “Ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
Περιβαλλοντικές
παράµετροι

Ερωτήσεις αξιολόγησης:

Ύδατα

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την ποιότητα των
επιφανειακών / υπογείων υδάτων σε σχέση µε τα απαιτούµενα
από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά «καλή οικολογική και χηµική
κατάσταση»;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των
ποτάµιων συστηµάτων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των
υδατικών πόρων;

Έδαφος

Οι δράσεις του Μέτρου θα συµβάλλουν στην προστασία των
χαρακτηριστικών του εδάφους;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν
υποβαθµισµένων (ρυπασµένων) εδαφών;

την

κατάσταση

Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την αειφόρο διαχείριση των
αποβλήτων εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων
σε χώρους διάθεσης;
Ατµόσφαιρα,
Κλίµα

Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αερίων
ρύπων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών
που συνδέονται µε µεταφορές/κυκλοφορία;

Πληθυσµός, υγεία

Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση
του πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τη µείωση των
περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία;

Βιοποικιλότητα,
χλωρίδα, πανίδα

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ για
ανάσχεση της µείωσης της βιοποικιλότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα
των προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του δικτύου
Νatura ;

Η

Στρατηγική

Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ)

εκπονήθηκε

παράλληλα µε την κατάρτιση του Προγράµµατος και την Εκ των Προτέρων
Αξιολόγηση

και

εγκρίθηκε

όπως

απαιτεί

το

θεσµικό

πλαίσιο

(ΚΥΑ

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών

231

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΟΙΟ.

Η παράλληλη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της ΣΠΜΕ
και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης επέτρεψε την υιοθέτηση πολλών προτάσεων
της ΣΜΠΕ στις στρατηγικές προτεραιότητες του Προγράµµατος, µε άµεσο
αποτέλεσµα οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Πρόγραµµα ως αποτέλεσµα
της περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης να επικεντρώνονται στη θέσπιση όρων και
προϋποθέσεων που δεν επηρεάζουν τον προγραµµατισµό και τη στοχοθέτηση
(Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας) αλλά εστιάζονται στη φάση της
εφαρµογής.

∆ίνονται µόνο κατευθύνσεις και εκείνο που τονίζεται στην εγκριτική απόφαση είναι
κυρίως η ανάγκη για αυξηµένη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων και
στην τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς επίσης και η ενθάρρυνση
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, ρύπανσης, κ.λ.π.
Επισηµαίνεται ότι κατά την υλοποίηση των έργων του προγράµµατος:
-Θα πρέπει να εφαρµόζεται η περιβαλλοντική νοµοθεσία, να αξιοποιείται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έτσι ώστε να επιβάλλονται µέτρα, όροι και
περιορισµοί
-Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι θεσµικές ρυθµίσεις χρήσεων γης
-Θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα και οι δράσεις του ΠΑΑ
δεν θα ενέχουν κινδύνους υποβάθµισης περιοχών πολιτιστικού και ιστορικού
περιβάλλοντος
-Oι αγροτουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας
-Θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο τοπίο και να διασφαλίζονται
µέτρα αποκατάστασής του
-Για την πρόληψη φυσικών καταστροφών να εκπονούνται ολοκληρωµένα σχέδια
δράσης
-Nα προωθούνται δράσεις υποστήριξης των Εθνικών Προγραµµάτων µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την ευθύνη της Αρχής
Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που έχει σχετικές
αρµοδιότητες.

Η

παρακολούθηση

γίνεται

µέσω:

α)

ετήσιων

εκθέσεων

παρακολούθησης, η οποία µεταξύ άλλων έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών
που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες

περιβαλλοντικές

µεταβολές

και

β)

µιας

συγκριτικής

έκθεσης

παρακολούθησης, η οποία εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2011
παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος και επιτρέπει τη λήψη
διορθωτικών ενεργειών.

Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι το πρόγραµµα είναι πλήρως αποδεκτό και
δίνονται κατευθύνσεις, οι οποίες επισηµαίνουν τα σηµεία στα οποία, κατά το στάδιο
έγκρισης των έργων και δράσεων, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εποµένως, η αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των πορισµάτων της στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης µετατίθεται στο επίπεδο της on going αξιολόγησης, για
την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που θα εγκριθούν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης αλλά και την τήρησή τους.
Η

χρονική

αλληλουχία

των

ενεργειών

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της µη έγκαιρης αποτίµησης των περιβαλλοντικών
µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Προγράµµατος, ή την
απόκλιση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το
περιβάλλον.

Η

διαδικασία

αυτή

επίσης διασφαλίζει

ότι

οποιαδήποτε αναθεώρηση

του

Προγράµµατος θα γίνεται µε γνώµονα και τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προδιαγράφονται από την ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε
ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, θα λαµβάνονται τα
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης παρακολούθησης
της ΣΜΠΕ (2011) δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση
νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του Προγράµµατος σε µεταγενέστερο
χρονικό διάστηµα.

233

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τόσο το περιεχόµενο της ΣΠΜΕ όσο και η εγκριτική της απόφαση έγιναν ευρέως
γνωστά και δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να κάνει σχετικές
προτάσεις και παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου τους.

Συγκεκριµένα η ΣΜΠΕ κοινοποιήθηκε σε επτά Υπουργεία, στις αρµόδιες υπηρεσίες
του

ΥΠΕΧΩ∆Ε,

στους

Οργανισµούς

Ρυθµιστικού

Σχεδίου

και

Προστασίας

Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσ/νίκης και στα Περιφερειακά Συµβούλια των
δεκατριών Περιφερειών της Χώρας, ενώ πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευσή της σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Τέλος, η ΣΜΠΕ ήταν
διαθέσιµη στο ευρύ κοινό µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του Ε.Π.
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και δόθηκε ικανοποιητικό
χρονικό διάστηµα (45 ηµερών ) για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων.
Από το σύνολο των αποδεκτών όπου κοινοποιήθηκε η ΣΜΠΕ (δηµόσιες αρχές και
αυτοδιοίκηση) αλλά και το ευρύ κοινό δεν εκφράσθηκαν άλλες απόψεις επί του
περιεχοµένου της ΣΜΠΕ.
Ακόµη, µε δεδοµένο ότι, η εφαρµογή του Προγράµµατος δεν ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

Παράλληλα, η Αρχή Σχεδιασµού έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες στις οποίες
υποχρεούται να προβεί για τη δηµοσιοποίησή της εγκριτικής απόφασης µε σκοπό
την ενηµέρωση του κοινού, δηµοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της εγκριτικής
απόφασης στο δικτυακό τόπο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου» εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή του σχεδίου εγκριτικής απόφασης
(ΚΥΑ) και στη συνέχεια θα αποστείλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά
διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης.

Κατά συνέπεια, η προβλεπόµενη διαδικασία διαβούλευσης µε το κοινό, τις
περιβαλλοντικές αρχές (δηµόσιες αρχές, µη κυβερνητικές οργανώσεις) αλλά και το
σύνολο των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και των τοπικών αρχών
ολοκληρώνεται τηρώντας τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία .
Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται υπό µορφή µητρών συσχέτισης ανά Άξονα και ανά
προβλεπόµενο Μέτρο. Για την αξιολόγηση, χρησιµοποιούνται:
•

ένα πλέγµα ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ένα σύστηµα βαθµολόγησης. Συγκεκριµένα η ένταση (βαθµός) της
επίπτωσης κάθε µέτρου αξιολογείται ως εξής:

Συµβολισµός

Ένταση Επίπτωσης

+++:

Μεγάλη Θετική

++:

Μέτρια Θετική

+:

Μικρή Θετική

0:

Καµία

-:

Μικρή Αρνητική

--:

Μέτρια Αρνητική

---:

Μεγάλη Αρνητική

Οι ερωτήσεις-κλειδιά που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους
χρησιµοποιούνται ως “ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
(η οποία γίνεται εδώ, ανά Μέτρο κάθε Άξονα). Στον Πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές παράµετροι και οι “ερωτήσεις
καθοδήγησης” σε κάθε µια από αυτές, που µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες
ανάλυσης για την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται σε κάθε
Μέτρο του ΠΑΑ, το οποίο αξιολογείται.
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Περιβαλλοντικές
παράµετροι

Ερωτήσεις αξιολόγησης:
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών /
υπογείων υδάτων σε σχέση µε τα απαιτούµενα από την Οδηγία Πλαίσιο
για τα νερά «καλή οικολογική και χηµική κατάσταση»;

Ύδατα

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των
ποτάµιων συστηµάτων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των υδατικών
πόρων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα
χαρακτηριστικών του εδάφους;

Έδαφος

συµβάλλουν

στην

προστασία

των

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την κατάσταση υποβαθµισµένων
(ρυπασµένων) εδαφών;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την αειφόρο διαχείριση των
αποβλήτων εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων σε
χώρους διάθεσης;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αερίων ρύπων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου;

Ατµόσφαιρα, Κλίµα

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών που
συνδέονται µε µεταφορές/κυκλοφορία;

Πληθυσµός, υγεία

Βιοποικιλότητα,
χλωρίδα, πανίδα

Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση του
πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τη µείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων για την υγεία;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ για ανάσχεση της
µείωσης της βιοποικιλότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα των
προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του δικτύου Νatura ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν τη ζήτηση γης για αστική
ανάπτυξη;

Τοπίο,
πολιτιστική
κληρονοµιά

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν τη διατήρηση ή ανάπλαση
αξιόλογου τοπίου από πολιτιστική άποψη;
Οι δράσεις του Μέτρου θα διευκολύνουν την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς;
Οι δράσεις του Μέτρου
περιφερειακή ανάπτυξη;

υποστηρίζουν

την

αειφόρο

αστική

και

Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την προστασία από φυσικούς
κινδύνους;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στους Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων των
Μέτρων του ΠΑΑ ανά Άξονα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στην παρούσα φάση,
σε σχέση µε την επίδραση που θα έχει η εφαρµογή των δράσεων στο περιβάλλον
της χώρας. Σηµειώνεται ότι αν και ορισµένα µέτρα ενέχουν και επι µέρους αρνητικές
επιπτώσεις (όπως στις περιπτώσεις κατασκευών µπορεί να υπάρχουν αρνητικές
επιπτώσεις στα νερά για παράδειγµα), οι επιπτώσεις αυτές µε επί µέρους µέτρα
προστασίας µπορούν να αρθούν ή να µειωθούν σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση το
σύνολο των µέτρων του προγράµµατος, συνυπολογίζοντας θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις, έχει σαφή θετική επίπτωση στο περιβάλλον και ειδικά στους κύριους
περιβαλλοντικούς στόχους του προγράµµατος και της Στρατηγικής για τη Γεωργική
και ∆ασική ανάπτυξη.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της

προηγούµενων

Παρατηρήσεις

των

Τοπίο

κληρονοµιά

παράγοντες
περιουσιακά
Πολιτιστική

Κλιµατικοί

Ατµόσφαιρα

Ύδατα

Έδαφος

Χλωρίδα

Πανίδα,
υγεία

Ανθρώπινη

Βιοποικιλότητα

δασοκοµίας

Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού
Οι δράσεις του Μέτρου δεν έχουν άµεσες σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Η εκπαίδευση σε θέµατα ορθολογικής διαχείρισης της
παραγωγής και στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων
και εφαρµογής καλλιεργητικών τεχνικών που προωθούν την Αειφόρο
Αγροτική Ανάπτυξη θα έχουν έµµεσες θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, κυρίως στη διαχείριση φυσικών πόρων (εδάφους, νερού),

Επαγγελµατική
111

κατάρτιση

και 0

δράσεις ενηµέρωσης

0

0

+/0

+/0

+/-

+/-

0

0

+/0

στην ορθολογική χρήση προσθέτων προϊόντων, στη βελτίωση των
κλιµατικών παραγόντων και την προστασία του τοπίου. Οι όποιες
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι έµµεσες, µακροχρόνιες
και συσσωρευτικές.
Μια επίπτωση που δυνητικά µπορεί να εµφανισθεί είναι ότι το
µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα του γεωργικού πληθυσµού που
συνδέεται γενικά µε τα βελτιωµένα επίπεδα εκπαίδευσης και µε τη
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βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα αγροτικών επιχειρήσεων, είναι δυνατό
να προκαλέσει και αυξανόµενα επίπεδα στην κατανάλωση αγαθών
(συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής οικιών, της αναβάθµισης, της
αγοράς αυτοκινήτων κλπ) και τη σχετική κατανάλωση υλικών,
ενέργειας και παραγωγής των αποβλήτων. Ωστόσο οι επιπτώσεις
αυτού του τύπου δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν.
Η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στη γεωργία, αναµένεται να
συµβάλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι όποιες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι έµµεσες,
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές.

112

Εγκατάσταση
γεωργών

νέων

Η αύξηση του ποσοστού των νέων αγροτών µπορεί να ενέχει και έναν
0

0

0

+/0

+/0

+/0

+/0

0

0

+/0

κίνδυνο αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε περίπτωση που,
µε

στόχο

τη

καλλιεργούµενων

βελτίωση

της

εκτάσεων

οικονοµικής

ακολουθηθούν

αποδοτικότητας
πρακτικές

των

εντατικής

καλλιέργειας µε αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα ύδατα, τους
κλιµατικούς παράγοντες, το τοπίο και τη βιοποικιλότητα.
Ωστόσο ο στόχος για µια νεώτερη, καλύτερα εκπαιδευµένη κοινότητα
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αγροτών, αναµένεται να έχει τα ίδια θετικά οφέλη που αναµένονται και
στο Μέτρο 111.
113

Πρόωρη

0

συνταξιοδότηση

0

0

+/0

+/0

+/0

+/0

0

0

+/0

0

Οµοίως ως το Μέτρο 112.

Το

σύστηµα

αντικείµενο
Χρήση

εκµετάλλευση
παροχή
δασοκοµικών
συµβουλών

τήρηση
και

των

των

συµβουλών

απαιτήσεων

σχετιζόµενων

µε

έχει

ως

κύριο

της

πολλαπλής

αυτήν

προτύπων

µέσω αυτών τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των

στην
και +

γεωργικών

ολοκληρωµένης διαχείρισης καθώς και της εφαρµογής των ΚΟΓΠ και

παροχής γεωργικών

114

την

συµµόρφωσης

υπηρεσιών

συµβουλών

παροχής

+

+

++

++

++

++

0

0

+

γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων.
Η εφαρµογή του µέτρου αυτού συνεπάγεται σηµαντικές θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει µε την
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση (πρακτικές άροσης και
άρδευσης), τη διαχείριση του εδάφους και τη βελτίωση των κλιµατικών
παραγόντων. Οι θετικές αυτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι
πρωτογενείς, µακροχρόνιες και συσσωρευτικές.
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Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού
δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας
Στόχος του µέτρου, µεταξύ άλλων, είναι και η βελτίωση των συνθηκών
περιβάλλοντος στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε την υιοθέτηση
φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών ή κατασκευή και αγορά
κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής.
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του µέτρου, είναι πρωτογενείς,

Εκσυγχρονισµός
121

0

γεωργικών

0

0

εκµεταλλεύσεων

++/

++/ ++/ ++/

-

-

-

-

0

0

+/0

µακροχρόνιες και συσσωρευτικές, και συνδέονται µε την ορθολογική
διαχείριση των υδάτων (µέσω συστηµάτων εγγείων βελτιώσεων), την
προστασία των εδαφών και τη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων.
Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που συνδέονται µε το έδαφος,
τα ύδατα και την ατµόσφαιρα, µπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο
κατασκευής έργων στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες όµως θα
είναι αναστρέψιµες.

Βελτίωση
122

οικονοµικής
των δασών

της
αξίας ++

+

++/
-

Από την εφαρµογή του µέτρου αναµένονται θετικές περιβαλλοντικές
+/-

+/-

+/-

++

0

0

+

επιπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές, µειονεκτικές µη ορεινές, µικρά
νησιά Αιγαίου και Natura 2000, που συνίστανται στην προστασία και
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βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην αύξηση της χλωρίδας και πανίδας
µε την εισαγωγή ειδών, στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών, στην
προστασία των υδροφορέων, τη συνέχιση της συνεισφοράς στη
βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων και στη συγκράτηση του
πληθυσµού / ιδιοκτητών των δασικών εκτάσεων από τη δυνατότητα
αξιοποίησής των. Οι θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µόνιµες,
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές.
Τα έργα ορεινής υδρονοµίας έχουν συνολικά θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, πιθανώς όµως δηµιουργούν και αλλαγές στο ανάγλυφο
του εδάφους, στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής των έργων.
Επίσης και η ανεξέλεγκτη ρύπανση από διάθεση αποβλήτων στα
υδάτινα σώµατα είναι µια πιθανή αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση.
Οι

αρνητικές

επιπτώσεις

της

περιόδου

κατασκευής

θα

είναι

πρωτογενείς, βραχυχρόνιες και µερικώς αναστρέψιµες.
Αύξηση
123

της

αξίας

των γεωργικών και +
δασοκοµικών

Οι δράσεις του Μέτρου αποσκοπούν µεταξύ άλλων και στη βελτίωση
+

+/-

+/-

+/-

+/-

++

+

+

+

της προστασίας του περιβάλλοντος για µεν τα γεωργικά προϊόντα
µέσω του εκσυγχρονισµού των µονάδων µεταποίησης, της εισαγωγής
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ολοκληρωµένων
βιολογικού

συστηµάτων

καθαρισµού.

διαχείρισης,

Θετικές

τις

περιβαλλοντικές

εγκαταστάσεις
επιπτώσεις

αναµένονται στην προστασία των υδάτων και της ατµόσφαιρας και στη
συγκράτηση του πληθυσµού, καθώς και στο τοπίο και την υπάρχουσα
πολιτιστική κληρονοµιά.
Για τα δασικά προϊόντα, η βελτίωση του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται
µέσω της αναβάθµισης του δασικού προϊόντος, τον εκσυγχρονισµό
οµοίως των µεταποιητικών µονάδων και την προώθηση των
υπολειµµάτων ξυλείας για την παραγωγή ενέργειας.
Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα υπάρξουν κατά
την φάση κατασκευής έργων υποδοµής.

Υποδοµή σχετική µε
125

την ανάπτυξη και την
προσαρµογή

της

γεωργίας

της

και

Οι δράσεις του Μέτρου στον τοµέα της Γεωργίας και των δασών θα
+

+

+/-

++/

++

-

+/-

+/-

++/
-

+

0

0

έχουν σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην προστασία
των υδάτων µέσω έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, έργων
ταµίευσης και διανοµής νερού µε την αξιοποίηση χειµερινών
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απορροών,

εµπλουτισµού

υπόγειων

υδροφορέων,

έργων

παρακολούθησης της λειτουργίας των παραπάνω, έργων υδροληψίας
και έργων άρδευσης κ.ά.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατασκευής φραγµάτων αναµένονται
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που σχετίζονται µε τη
διαφοροποίηση της φυσικής επιφάνειας του εδάφους, τη δηµιουργία
µεγάλων όγκων εκσκαφής, µεταβολές στην τοπιογραφία και το
ανάγλυφο της περιοχής κατάληψης. Η κατάληψη εκτάσεων από τα
έργα των φραγµάτων οδηγεί σε απώλεια ειδών χλωρίδας. Ανάλογα µε
τις περιοχές που χωροθετούνται τα έργα, κυµαίνεται και το µέγεθος της
επίπτωσης. Στις θετικές επιπτώσεις εκτιµάται η µείωση της διάβρωσης
και της απόπλυσης του εδάφους, η µείωση πληµµυρικών φαινοµένων,
η δηµιουργία υγροτόπων στους ταµιευτήρες, εφόσον γίνουν µικρές
συµπληρωµατικές

κατασκευές,

αφού

µπορεί

οι

περιοχές

των

φραγµάτων να γίνουν πόλοι έλξης της ορνιθοπανίδας.
Στις

περιπτώσεις

κατασκευής

αρδευτικών

έργων

αναµένονται

αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη διαφοροποίηση της
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φυσικής επιφάνειας του εδάφους, τις µεταβολές στο ανάγλυφο της
περιοχής των έργων, την απώλεια ειδών χλωρίδας, αλλά και θετικές
επιπτώσεις όπως η µείωση της διάβρωσης και της απόπλυσης του
εδάφους και η προστασία των υδατικών πόρων µέσω της ορθολογικής
χρήσης του για αρδευτικούς σκοπούς.
Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µακροχρόνιες και µόνιµες.
Σηµαντικές και θετικές αναµένεται να είναι οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στο έδαφος τόσο από την αξιοποίηση των βοσκοτόπων,
όσο και από τον εκσυγχρονισµό και δηµιουργία κτιριακών υποδοµών.
Στον τοµέα των κλιµατικών παραγόντων επίσης αναµένονται θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δηµιουργία του µηχανισµού
παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων προς εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της χώρας από το πρωτόκολλο του Κιότο και της
Οδηγίας 2005/166/ΕΚ και από τη δηµιουργία δικτύων τηλεθέρµανσης
µε χρήση δασικής βιοµάζας σε ορεινούς, παραδασόβιους οικισµούς.
Το τελευταίο θα έχει ως αποτέλεσµα και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης του πληθυσµού των εν λόγω οικισµών.
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Η επέκταση της τράπεζας γενετικού υλικού (γεωργικού και δασικού)
αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη διατήρηση και βελτίωση της
βιοποικιλότητας, ενώ η συνολική στήριξη των αγροτών µέσω της
αναβάθµισης των εκπαιδευτικών δοµών έχει συνολικά θετικές
επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς και έµµεσες,
µόνιµες και µακροχρόνιες.
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων υποδοµής και αυτές θα
συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις
στην πανίδα
126

Αποκατάσταση

του

Από

γεωργικού

δράσεις

του

µέτρου

αυτού

προκύπτουν

έµµεσα

περιβαλλοντικά ωφέλη από την αποκατάσταση έργων άρδευσης,

παραγωγικού
δυναµικού που έχει
πληγεί από φυσικές
καταστροφές

τις

0

+

0

+

++

0

0

+

0

0

περιφράξεων, υποστυλώσεων καλλιεργειών που έχουν επίδραση στην
προστασία των εδαφών και των υδάτων. Οι θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι δευτερογενείς και µόνιµες.

και

246

εισαγωγή

προηγούµενων

Παρατηρήσεις

των

Τοπίο

κληρονοµιά

παράγοντες
περιουσιακά
Πολιτιστική

Κλιµατικοί

Ατµόσφαιρα

Ύδατα

Έδαφος

Χλωρίδα

Πανίδα,
υγεία

Ανθρώπινη

Βιοποικιλότητα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

των

κατάλληλων
δράσεων πρόληψης
Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής
και των προϊόντων
Εκπλήρωση
131

των

προτύπων µε βάση
την

κοινοτική

Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι έµµεσα και συνδέονται µε την
0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

προστασία του εδάφους και των υδάτων, την άµβλυνση των
κλιµατικών παραγόντων.

νοµοθεσία
Οι δράσεις του µέτρου αποσκοπούν στην εφαρµογή κοινοτικών και
εθνικών προγραµµάτων ποιότητας Η εφαρµογή των απαιτήσεων των
Συµµετοχή γεωργών
132

σε

συστήµατα

για

την

ποιότητα

των

τροφίµων

παραπάνω
0

+

0

+

+

+

+

0

0

0

προτύπων

και

συστηµάτων

στον

γεωργικό

τοµέα

περιλαµβάνει και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των
λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί στην
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στον
κτηνοτροφικό

τοµέα

προβλέπονται

απαιτήσεις

διαχείρισης
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διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το
περιβάλλον.
∆ραστηριότητες
133

ενηµέρωσης
προώθησης

Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να συµβάλλει στην περιβαλλοντική
και 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ενώ δεν αναµένονται αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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προηγούµενω
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περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Παρατηρήσεις

Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της
γεωργικής γης
Οι δράσεις του µέτρου αφορούν

Ενισχύσεις

στην

στους
2
1
1

περιοχών

του

ΚΟΓΠ

και

συµβάλλουν στην προστασία των

γεωργούς
ορεινών

εφαρµογή

+
+ +

+
+ +

+

για φυσικά

+

/

0 /

0

0

+

+

+
+

εδαφών

και

υδάτων

κατά

γενικότερα

τη

διαχείριση

πρώτο

στην

λόγο

και

προστασία

του

περιβάλλοντος.

µειονεκτήµα

Οι

περιβαλλοντικές

τα

των

θετικές

επιπτώσεις

είναι

έµµεσες και µόνιµες.
Η ενίσχυση των γεωργών για τη
συνέχιση

2
1
2

των

καλλιεργειών

σε

Ενισχύσεις

άγονες µειονεκτούσες περιοχές µε

στους

την παράλληλη εφαρµογή ΚΟΓΠ,

γεωργούς

έχει ως αποτέλεσµα τη διατήρηση

περιοχών
µε
µειονεκτήµα
τα,

+
+ +

+
+ +

+

εκτός

του

+

/

0 /

0

0

+

+

αγροτικού

τοπίου,

την

+

προφύλαξη

+

εισοδήµατος, τη συγκράτηση του
αγροτικού

του

πληθυσµού

αγροτικού

και

τη

των

διατήρηση των υλικών περιουσιακών

ορεινών

στοιχείων τους και τη συνδεόµενη

περιοχών

πολιτιστική κληρονοµιά. Οι θετικές
περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

είναι

έµµεσες και µόνιµες.

2

Γεωργοπερι

+

+ +

+

1

βαλλοντικές

+ +

+ +

+

4

ενισχύσεις

+

+ +

+

+ +
+ +

0

0

+

Η

+

κτηνοτροφία

+

µειωµένη

βιολογική

γεωργία

και

επιβάλλουν

τη
χρήση

249

προηγούµενω

παράγοντες
περιουσιακά
Πολιτιστική
στοιχεία
κληρονοµιά
Τοπίο
µεταξύ
των

Ατµόσφαιρα
Κλιµατικοί

Ύδατα

Χλωρίδα
Έδαφος

και
α
Πανίδα,
Ανθρώπινη

Βιοποικιλότητ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρατηρήσεις

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασµάτων

καθώς

και

την

εφαρµογή των ΚΟΓΠ και ως εκ
τούτου συνεπάγονται άµεσα µόνιµες
ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην
προστασία

του

εδάφους,

των

υδάτων, του αέρα και των κλιµατικών
αλλαγών, καθώς και στη χλωρίδα,
και πανίδα.
Οι

δράσεις

υγροτοπικών

προστασίας

συστηµάτων

και

προστασίας από νιτρορύπανση
θα

έχουν

πολύ

σηµαντικές

πρωτογενείς θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

στα

ύδατα

και

στο

έδαφος µέσω της µείωσης των
εφαρµοζόµενων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λιπασµάτων και της µείωσης της
κατανάλωσης νερού. Οι επιπτώσεις
θα είναι µεσοπρόθεσµες.
Οι

δράσεις

διατήρησης

αποκατάστασης

και

φυτοφρακτών

και αναβαθµίδων αναµένεται να
έχουν

πρωτογενείς

και

µόνιµες

θετικές επιπτώσεις στο τοπίο και στη
διατήρηση
κληρονοµιάς.

της

πολιτιστικής

Οι

αναβαθµίδες

συµβάλλουν στην προστασία από τη
διάβρωση, στον εµπλουτισµό του
υπόγειου

υδροφορέα,

ενώ
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Παρατηρήσεις

φυτοφράκτες
διαβίωσης

αποτελούν
της

άγριας

τόπο
πανίδας

(βιοποικιλότητα).
Οι

δράσεις

διατήρησης

απειλούµενων
φυλών

αυτόχθονων

αγροτικών

προώθησης

ζώων

και

γεωργικών

πρακτικών για την προστασία της
άγριας ζωής έχουν πρωτογενείς και
µόνιµες

θετικές

επιπτώσεις

περιβαλλοντικές

στην

πανίδα

και

βιοποικιλότητα των περιοχών που
θα εφαρµοσθούν.
Η

εφαρµογή

δράσεων

εκτατικοποίησης
θα

κτηνοτροφίας
αρνητικές

της
µειώσει

επιπτώσεις

τις
της

υπερβόσκησης βελτιώνοντας έτσι τη
βιοποικιλότητα και ελαττώνοντας τον
κίνδυνο

της

ερηµοποίησης.

Οι

επιπτώσεις είναι έµµεσες.
Οι

δράσεις

προστασίας

παραδοσιακού

του

Ελαιώνα

Άµφισσας και του παραδοσιακού
αµπελώνα Ν. Θήρας συµβάλλουν
σηµαντικά

στη

διατήρηση

του

αγροτικού τοπίου, στην προστασία
του εδάφους και στην αποκατάσταση
της ισορροπίας του οικοσυστήµατος.
Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς,
µόνιµες και µεσοπρόθεσµες.
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Παρατηρήσεις

Η

διατήρηση

καλλιεργειών
από

εκτατικών

που

κινδυνεύουν

γενετική

διάβρωση

αναµένεται να έχει σηµαντική θετική
περιβαλλοντική
διατήρηση

επίπτωση

της

στη

βιοποικιλότητας

καλλιεργούµενων

ειδών

και

ποικιλιών. Η επίπτωση είναι άµεση
και µόνιµη.
Η

διατήρηση

φυτογενετικών

πόρων στη γεωργία συµβάλλει
στην

επίτευξη

οικολογικής

ισορροπίας στις περιοχές που αυτοί
εφαρµόζονται

λόγω

προσαρµογής

τους

µικροπεριβάλλοντα,

της

στα
τις

τοπικά

µειωµένες

εισροές, τη γεωργική βιοποικιλότητα
και τις πολιτιστικές παραδόσεις. Οι
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
είναι

έµµεσες,

διαφανούν

µόνιµες
σε

και

θα
–

µεσο

µακροπρόθεσµη χρονική περίοδο.
Τα

Συστήµατα

στην

∆ιαχείρισης
βάµβακος

ολοκληρωµένης

και

σηµαντικές

παραγωγή

καπνού
έµµεσες

περιβαλλοντικές

έχουν
θετικές

επιπτώσεις

στο

έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα και
στους κλιµατικούς παράγοντες.
Η µετατροπή αρόσιµων εκτάσεων
σε

εκτατικούς

βοσκότοπους
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Παρατηρήσεις

αποτελεί δράση προστασίας του
εδάφους από τη διάβρωση και από
τη χρήση φυτοπροσταστατευτικών
προϊόντων

και

λιπασµάτων

ενώ

συµβάλλει και έµµεσα θετικά στην
κλιµατική αλλαγή µέσω της µείωσης
των εκποµπών ορυκτών καυσίµων
στην ατµόσφαιρα αφού µειώνονται
δραστικά οι καλλιεργητικές εργασίες,
ενώ δηµιουργεί συνθήκες για την
βελτίωση της φυτοποικιλότητας και
µειώνει

τους

κινδύνους

για

την

πανίδα.
Τέλος, οι δράσεις προστασίας του
Εθνικού

Θαλάσσιου

Ζακύνθου

αναµένεται

έµµεσες

και

επιπτώσεις
διάβρωσης

Πάρκου
να

µόνιµες
στη

του

έχουν
θετικές

µείωση

της

εδάφους,

στην

προστασία των υδάτων και της
βιοποικιλότητας

µέσω

της

εφαρµογής των ΚΟΓΠ και άλλων
ειδικών

φιλοπεριβαλλοντικών

δεσµεύσεων που προβλέπονται από
το Μέτρο.
Η

Ενισχύσεις
2

για

1

καλή

5

διαβίωση

των

συνθηκών

διαβίωσης των ζώων σηµαίνει και

την

των ζώων

βελτίωση

0 +

0 +

+ + + +

0

0

την

καλύτερη

διαχείριση

των

αποβλήτων αυτών που συνεπάγεται
προστασία του περιβάλλοντος. Οι
επιπτώσεις

είναι

έµµεσες
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Παρατηρήσεις

µόνιµες.
Οι δράσεις του Μέτρου αυτού είναι
ενισχυτικές των δεσµεύσεων που
συνεπάγονται για τους γεωργούς οι

Υποστήριξη
2

για

1

παραγωγικέ

6

ς

µη

+
+
+

+

+
/
-

επενδύσεις

+
+
/-

+
+
/
-

δράσεις

+
/

+ 0

0

-

του

+

εποµένως

+

αναµενόµενες

Μέτρου

ανάλογες

214

και

είναι

οι

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.

Μικρές

αρνητικές

επιπτώσεις προκύπτουν κατά τη
διάρκεια κατασκευής των έργων και
από ενδεχόµενη µη ορθή λειτουργία.

Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής
γης
Με

τη

δάσωση

γεωργικής

γης

αναµένεται να ενισχυθεί το έδαφος
µέσω

της

ενίσχυσης

αντιδιαβρωτικής

της

προστασίας,

να

διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να
υπάρξει

θετική

άµβλυνση
2
2
1

Πρώτη
δάσωση
γεωργικών
γαιών

+

+

+ +

+

+

+

+
+

+

+

/

+ + 0

-

+

συµβολή

των

στην

κλιµατικών

µεταβολών.
0

+

Στο µέτρο που τα δάση προορίζονται
επίσης να χρησιµοποιηθούν και ως
χώροι

αναψυχής

δηµιουργούνται

οφέλη για την ενθάρρυνση ενός
τρόπου

ζωής

µε

ενσωµάτωση

δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και
επακόλουθο

όφελος

στην

ανθρώπινη

υγεία.

Οι

θετικές

επιπτώσεις

είναι

πρωτογενείς,

µόνιµες και συσσωρευτικές.

254

προηγούµενω

παράγοντες
περιουσιακά
Πολιτιστική
στοιχεία
κληρονοµιά
Τοπίο
µεταξύ
των

Ατµόσφαιρα
Κλιµατικοί

Ύδατα

Χλωρίδα
Έδαφος

και
α
Πανίδα,
Ανθρώπινη

Βιοποικιλότητ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρατηρήσεις

Πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

συνδέονται

µε

τους

υδροφορείς. Η αυστηρή εφαρµογή
των

κατάλληλων

φύτευσης,

πρακτικών

όπως

η

τήρηση

αποστάσεων από τους υδροφορείς
είναι ουσιαστική για την αποφυγή
δηµιουργίας λάσπης, την οξίνιση των
υδάτων κ.α. Σηµειώνεται ότι ο υπό
εκπόνηση Κώδικας Ορθής ∆ασικής
Πρακτικής

θα

πρέπει

να

αντιµετωπίζει ιδιαιτέρως το θέµα της
προστασίας της ποιότητας νερού.
Ωστόσο

η

δάσωση

επικλινών

εδαφών θα συµβάλλει στη βελτίωση
και τον εµπλουτισµό των υπόγειων
υδροφορέων.
Οι δράσεις του µέτρου συµβάλλουν
στη βελτίωση της βιωσιµότητας των
συστηµάτων αγροτικής παραγωγής

Πρώτη

και

εγκατάστασ

δέντρων

η
2

γεωργοδασ

+

+

2

οκοµικών

+ +

+

2

συστηµάτω

+

+

ν
γεωργική
γη

σε

στην

αλληλοσυµπλήρωση

και

καλλιεργειών

µε

πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη.
+
+

+ + + 0

0

+

Επιτυγχάνεται

+

ενάντια στην επιφανειακή διάβρωση

φυσική

προστασία

του εδάφους από το νερό, βελτίωση
της ποιότητας των εδαφών, µείωση
του

κινδύνου

ρύπανσης

σε

χείµαρρους,
εξατµισοδιαπνοής

διάχυσης

της

ποταµούς

και

µείωση

της

λόγω
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Παρατηρήσεις

παρουσίας των δέντρων, και κατά
συνέπεια µείωση των αναγκών σε
άρδευση

των

∆ιατήρηση

καλλιεργειών.

και

επαναφορά

της

βιοποικιλότητας στο περιβάλλον που
τα δέντρα παρέχουν ή δηµιουργούν.
Τέλος, µακροπρόθεσµη δέσµευση
του άνθρακα από τα δέντρα οπότε
εξισορροπείται η απώλειά του στο
έδαφος των γεωργικών εκτάσεων.
Με τη δάσωση µη γεωργικής γης
αναµένεται

να

αντιδιαβρωτική
εδάφους

και

επιτευχθεί

προστασία
να

του

ενισχυθεί

η

βιοποικιλότητα και τα είδη χλωρίδας
και

πανίδας

Η

ανάπτυξη

των

δένδρων έχει επίσης ως αποτέλεσµα
την

2
2
3

Πρώτη
δάσωση µη
γεωργικών
γαιών

άµβλυνση

των

κλιµατικών

αλλαγών.
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
/
-

+

+
+

0
0

/
-

+
+

Η

δυνατότητα

οικονοµικής

αξιοποίησης των δασών σε ορεινές /
ηµιορεινές περιοχές θα συµβάλλει
στην αύξηση του εισοδήµατος του
πληθυσµού και τη συγκράτησή του
στις περιοχές.
Πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

συνδέονται

µε

τους

υδροφορείς. Η αυστηρή εφαρµογή
των

κατάλληλων

πρακτικών

φύτευσης είναι ουσιαστική για την
αποφυγή δηµιουργίας λάσπης, την
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Παρατηρήσεις

εδαφολογική διαταραχή, την οξίνιση
των υδάτων κ.α. Σηµειώνεται ότι ο
υπό

εκπόνηση

Κώδικας

Ορθής

∆ασικής Πρακτικής θα πρέπει να
αντιµετωπίζει ιδιαιτέρως το θέµα της
προστασίας της ποιότητας νερού.
Ωστόσο,

η

δάσωση

επικλινών

εδαφών θα συµβάλλει στη βελτίωση
και τον εµπλουτισµό των υπόγειων
υδροφορέων.
Τέλος

υπάρχει

περίπτωση

αρνητικών επιπτώσεων στον τοµέα
της

πολιτιστικής

κληρονοµιάς,

συγκεκριµένα στην αρχαιολογία, σε
περίπτωση που κοντά στις περιοχές
των δασών υπάρχει αρχαιολογικό
ενδιαφέρον,

οι

οποίες

όµως

µπορούν να αντιµετωπιστούν.
Η

λήψη

κατάλληλων

µέτρων

προστασίας σε περιοχές του δικτύου
ΝΑΤURA

2000

αποτέλεσµα
συντήρηση
2

Ενισχύσεις

+

+

+

2

Natura

+ 0

+ +

/

4

2000

+

+

0

θα
τη

και

έχει

ως

διαφύλαξη,
αποκατάσταση

επαρκούς ποικιλίας και επιφανείας
0 0

0

0

+

βιοτόπων και οικοτόπων για όλα τα
είδη της άγριας πτηνοπανίδας και τη
διατήρηση
συνθηκών

των

κατάλληλων

φωλεοποίησης

και

αναπαραγωγής των ειδών, δηλαδή
πολύ

θετικές

επιπτώσεις

στη

βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα.
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Παρατηρήσεις

Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών
πρακτικών από τους ιδιοκτήτες και

2

∆ασοπεριβ

2

αλλοντικές

5

ενισχύσεις

+
+

0

+
+

0
+

/

0 + +

0

+

µισθωτές

δασικών

εκτάσεων

0

συµβάλλει

στην

/

βιοποικιλότητας, στη διαφύλαξη των

+

υψηλής

αύξηση

αξίας

της

δασικών

οικοσυστηµάτων και στην ενίσχυση
της

προστατευτικής

αξίας

των

δασών.
Η

βελτίωση

της

αντιπυρικής

προστασίας των δασικών εκτάσεων
και οι δράσεις πρόληψης για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου και
των επιπτώσεων πυρκαγιών επί των
δασών, εµµέσως συµβάλλει στην
προστασία

Αποκατάστ
αση

βιοποικιλότητας,

του

ύ

2

δυναµικού

6

και
εισαγωγή
δράσεων
πρόληψης

αύξηση
στην

της

υδατική

ισορροπία των λεκανών απορροής,

δασοκοµικο
2

και

+
+ +

/
-

+
/-

0

+

/

/

+ -

0
+ ++

/
+

στην προστασία του εδάφους, στην
+

προστασία

+

υπάρχουσας

του

τοπίου

και

της

πολιτιστικής

κληρονοµιάς.
Οι δράσεις αντιµετώπισης ασθενειών
των

δένδρων

επιπτώσεις

στη

βιοποικιλότητας,

έχουν

θετικές

διατήρηση

της

χλωρίδας

και

τοπίου.
Τα ορεινά υδρονοµικά έργα για τη
διαχείριση

των

υδάτων

θα

συµβάλλουν στην σταθεροποίηση
των εδαφών, στη βελτίωση των
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Παρατηρήσεις

υδρολογικών συνθηκών και στην
αποκατάσταση της οικολογικής και
παραγωγικής αξίας δασών.
Οι αρνητικές επιπτώσεις συνδέονται
µε τη φάση της κατασκευής των
έργων, οι οποίες είναι πρωτογενείς,
βραχυπρόθεσµες

και

γενικώς

αναστρέψιµες.
Τα Έργα ∆ασικής Αναψυχής στις
δασικές

εκτάσεις,

αποτέλεσµα
βλάστησης

τη
και

έχουν

ως

βελτίωση

της

του

τοπίου,

τη

βελτίωση της διαχείρισης νερού, την
αξιοποίηση

της

πολιτιστικής

κληρονοµιάς και την αναζωογόνηση
της υγείας των επισκεπτών.

θετικές επιπτώσεις είναι έµµεσες και

Υποστήριξη
2

για

2

παραγωγικέ +

7

ς

µη

επενδύσεις

Οι

+
+

+

+
/-

µόνιµες.

+ 0
/

/

-

-

0

++

+ +

Κατά

+ +

µικρών

τη

φάση κατασκευής των
έργων

αναµένονται

υποδοµής

µικρές

αναστρέψιµες

και
αρνητικές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Συνολικά οι δράσεις του µέτρου
συµβάλλουν

στην

επισκεπτών,

στην

υγεία

των

περιβαλλοντική

εκπαίδευση και ενηµέρωση και στη
βελτίωση

του

κοινωνικού

και

οικονοµικού επιπέδου των κατοίκων
των περιοχών.
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Πανίδα,

α
και

Βιοποικιλότητ

οικονοµίας

Παρατηρήσεις

Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας
Οι υποδοµές διανυκτέρευσης, οι χώροι εστίασης και
αναψυχής,

η

παροχή

υπηρεσιών

εναλλακτικού

τουρισµού, η ενίσχυση µεταποιητικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών µπορεί να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις αν δεν συνοδεύονται από
τα ανάλογα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και

∆ιαφοροποίηση
311

προς µη γεωργικές 0/δραστηριότητες

++

0/-

-

-

0/-

+

+

0/+

+/-

διαχείρισης. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς,
συσωρευτικές και µερικώς αναστρέψιµες.
Οι ενισχύσεις επενδύσεων για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας
κλπ συµβάλλουν άµεσα και µόνιµα στην άµβλυνση
των παραµέτρων της κλιµατικής αλλαγής και στην
προστασία της ατµόσφαιρας
Τέλος η ενίσχυση εναλλακτικών και συµπληρωµατικών

260

προηγούµενω

των
µεταξύ

Τοπίο

κληρονοµιά

στοιχεία
Πολιτιστική

περιουσιακά

παράγοντες

Κλιµατικοί

Ατµόσφαιρα

Ύδατα

Έδαφος

Χλωρίδα

Ανθρώπινη
Πανίδα,

α
και

Βιοποικιλότητ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρατηρήσεις

προς τη γεωργία δραστηριοτήτων συµβάλλει στη
βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού
και τη διατήρησή του.
Μικρές
εκτιµάται

αρνητικές
ότι

θα

περιβαλλοντικές
υπάρξουν

κατά

επιπτώσεις
την

περίοδο

κατασκευής έργων, που θα είναι πρωτογενείς και
αναστρέψιµες.
Οι ενισχύσεις για την ίδρυση βιοτεχνικών µονάδων
που επεξεργάζονται γεωργικά /κτηνοτροφικά προϊόντα

312

Στήριξη

της

δηµιουργίας

και

ανάπτυξης
µικρών
επιχειρήσεων

πολύ 0/-

είναι δυνατό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε
περίπτωση µη ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων
++

0/-

-

-

0/-

+

+

0

0

αυτών και µη ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς,
µεσοπρόθεµες και µερικώς µη αναστρέψιµες.
Στις υφιστάµενες βιοτεχνίες των αγροτικών περιοχών
παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις στην εφαρµογή
συστηµάτων

προστασίας

του

περιβάλλοντος,
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Παρατηρήσεις

εποµένως η ενίσχυση πρωτοβουλιών από ιδιώτες για
την εισαγωγή ΑΠΕ και συστηµάτων ορθολογικής
διαχείρισης αποβλήτων και αξιοποίησης των φυσικών
πόρων, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων που
θα είναι πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές.
Οι υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων
της φύσης ή του πολιτισµού θα συµβάλλουν στην
Ενθάρρυνση
313

τουριστικών
δραστηριοτήτων

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
0/-

++

0/-

-

-

0/-

+

+

+

0

Οι νέες δραστηριότητες µπορεί να προσφέρουν
εναλλακτικές

ή/και

ειδικές

µορφές

τουρισµού,

αξιοποίηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και του
φυσικού περιβάλλοντος, θα αποτελέσουν ευκαιρίες για
συγκράτηση και του ενεργώς οικονοµικά πληθυσµού
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Παρατηρήσεις

των

αγροτικών

περιοχών

δίνοντας

διέξοδο

σε

εναλλακτικές δραστηριότητες ως προς τις αγροτικές.
Η ανάπτυξη αυτού του είδους των δραστηριοτήτων θα
συµβάλλει στην προστασία και την ανάδειξη των
περιοχών,

µέσω

των

δράσεων

ανάδειξης

και

προστασίας της χλωριδοπανίδας και του τοπίου ως
πόλους έλξης των επισκεπτών.
Εν

τούτοις,

δραστηριοτήτων

η

ανάπτυξη
σχετίζεται

µε

των

τουριστικών

την

κατανάλωση

φυσικών πόρων και την παραγωγή αποβλήτων (υγρά
και στερεά), για τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα ορθολογικής και ασφαλούς διαχείρισης και
τελικής

διάθεσης.

πρωτογενείς,

Οι

επιπτώσεις

συσωρευτικές,

και

αυτές

είναι

µερικώς

αναστρέψιµες.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση
προστασίας του περιβάλλοντος, µε την εγκατάσταση
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Παρατηρήσεις

φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας
κλπ. αναµένεται οµοίως να συµβάλλει στην άµβλυνση
των παραµέτρων της κλιµατικής αλλαγής.
Μικρές
εκτιµάται

αρνητικές
ότι

κατασκευής

θα
έργων

περιβαλλοντικές
υπάρξουν
που

θα

κατά
είναι

επιπτώσεις
την

περίοδο

πρωτογενείς,

βραχυπρόθεσµες και παροδικές.
Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
Από την εφαρµογή των δράσεων αναµένεται η
προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της
υπαίθρου, η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των

Βασικές υπηρεσίες
321

για την οικονοµία
και τον αγροτικό
πληθυσµό

περιοχών και η προστασία του τοπίου, καθώς και η
0

++

0/-

+/-

++/-

0/-

0

+

++

+/0

ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας των περιοχών
παρέµβασης.
Μικρές
εκτιµάται

αρνητικές
ότι

κατασκευής

θα
έργων,

περιβαλλοντικές
υπάρξουν
οι

κατά

οποίες

επιπτώσεις
την

όµως

περίοδο
θα
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Παρατηρήσεις

πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές.
Το

µέτρο,

µέσω

των

δράσεων

βελτίωσης

και

ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και αποκατάστασης
εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία

Ανακαίνιση
322

ανάπτυξη

αισθητικής

και

ιστορικής

διατήρηση

του

τοπίου,

πολιτιστικής

και
των 0

+++

0/-

0/-

0/-

0/-

0

++

+++

+++

χωριών

αξίας

συµβάλλει

στη

στην

προστασία

της

κληρονοµιάς.

Οι

επιπτώσεις

είναι

πρωτογενείς, µόνιµες και συσωρευτικές.
Μετά την υλοποίησή τους οι δράσεις του Μέτρου δεν
αναµένεται

να

έχουν

επίδραση

στις

υπόλοιπες

περιβαλλοντικές παραµέτρους.
Μικρές
εκτιµάται

αρνητικές
ότι

θα

περιβαλλοντικές
υπάρξουν

επιπτώσεις

κατά

την

περίοδο

κατασκευής έργων οι οποίες θα είναι πρωτογενείς,
βραχυπρόθεσµες και παροδικές.
323

∆ιατήρηση

και

αναβάθµιση

της

0

0

0/-

0/-

0/-

0/-

0

0

+++

+++

Οι

παρεµβάσεις

αποκατάσταση

και

σχετικές

µε

αναβάθµιση

τη
της

διατήρηση,
φυσικής
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Παρατηρήσεις

αγροτικής

κληρονοµιάς σε περιοχές NATURA 2000 και οι

κληρονοµιάς

παρεµβάσεις σχετικές µε την ανάπτυξη τοποθεσιών
υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και µε τη διατήρηση,
αποκατάσταση

και

αναβάθµιση

της

πολιτιστικής

κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των
χωριών (γεφύρια, µύλοι κλπ.) και το τοπίο της
υπαίθρου

θα

συµβάλλουν

σηµαντικά

τόσο

στη

διατήρηση του τοπίου όσο και στην προστασία της
πολιτιστικής

κληρονοµιάς.

Οι

επιπτώσεις

είναι

πρωτογενείς, µόνιµες και συσωρευτικές.
Μικρές
εκτιµάται

αρνητικές
ότι

θα

περιβαλλοντικές
υπάρξουν

κατά

επιπτώσεις
την

περίοδο

κατασκευής έργων, οι οποίες θα είναι πρωτογενείς,
βραχυπρόθεσµες και παροδικές.

341

Απόκτηση
δεξιοτήτων,

0

0

0

0

0

0/-

0/-

0

0

0

0

Οι

δράσεις

του

Μέτρου

δεν

συνδέονται

αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Παρατηρήσεις

και

εφαρµογή
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Σχέσεις

Τοπίο
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Έδαφος

Χλωρίδα

υγεία
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 4-Εφαρµογή της προσέγγισης Leader

Παρατηρήσεις

Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις ανάλογες µε

411

+

Ανταγωνιστικότητα

+

+/-

+/-

+/-

+/-

++

+

+

+

αυτές του Μέτρου 123 και αναµένονται
ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

412

Περιβάλλον/ διαχείριση γης
Εντάσσονται δράσεις όµοιες µε αυτές των

413

Μέτρων 311, 312, 321, 322, 323 του Άξονα

Ποιότητα ζωής

3

και

αναµένονται

ανάλογες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
Στο Μέτρο αυτό θετικές περιβαλλοντικές
Εφαρµογή
42

διατοπικής
συνεργασίας

προγραµµάτων
και

διεθνικής 0

επιπτώσεις
0/+

0

0

0

-

-

0/+

0/+

0

αναµένονται

µόνο

σε

περίπτωση που στα σχέδια συνεργασίας
προβλέπονται και δράσεις για συνεργασία
σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και
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διαχείρισης φυσικών πόρων.
Λειτουργία της οµάδας τοπικής
43

δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων 0
και εµψύχωση της περιοχής

Οι
0/+

0

0

0

-

-

0/+

0/+

0

παρεµβάσεις

του

Μέτρου

δεν

αναµένεται να έχουν σηµαντικές θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ (INPUT-OUTPUT ANALYSIS)
Τα

υποδείγµατα

εισροών-εκροών

επικεντρώνονται

στις

διακλαδικές

σχέσεις

πωλήσεων και αγορών µεταξύ των οικονοµικών κλάδων. Η κατανόηση ενός πίνακα
εισροών-εκροών γίνεται µέσω του διακλαδικού πίνακα συναλλαγών (interindustry
transactions table).
Σε ένα τέτοιο πίνακα οι στήλες αντιπροσωπεύουν τους κλάδους που καταναλώνουν
(ή τις αγορές) και οι γραµµές τους κλάδους που παράγουν. Το περιεχόµενο ενός
κελιού αυτού του πίνακα αντιπροσωπεύει την αξία που παραδίδει (διαθέτει) ο κλάδος
της γραµµής στον κλάδο της στήλης. Αντίστοιχα, η ποσότητα του ίδιου κελιού είναι
αυτή που παραλαµβάνει ο κλάδος της στήλης από τον κλάδο της γραµµής.
Εποµένως, οι διακλαδικές συναλλαγές του πίνακα είναι µια λεπτοµερής λογιστική
απεικόνιση όλης της οικονοµίας.
Ο πίνακας εισροών-εκροών γίνεται κατανοητός µε την παρακάτω απλοποιηµένη
σχηµατική µορφή στην υποθετική περίπτωση που όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι είναι
τρείς (Χ1, Χ2 και Χ3):

∆ιακλαδικές σχέσεις

X1

X2

X3

FD

TD

M

Αξία

ακαθ.

εγχώριας
παραγωγής
X1

X11

X12

X13

FD1

TD1

Μ1

ΣΧ1

X2

X21

X22

X23

FD2

TD2

Μ2

ΣΧ2

X3

X31

X32

X33

FD3

TD3

Μ3

ΣΧ3

Προστιθέµενη

V1

V2

V3

ΣΧ1

ΣΧ2

ΣΧ3

αξία (VA)
Αξία

ακαθ.

εγχώριας
παραγωγής
(Χj)
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κλάδος Χ1 λαµβάνει (αγοράζει) από τον εαυτό του και τους άλλους δυο κλάδους ως
ενδιάµεσες εισροές τις ποσότητες Χ11, Χ21 και Χ31 που µαζί µε την προστιθέµενη αξία
που συνεισφέρει ο ίδιος ο κλάδος παράγει ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή ίση µε
ΣΧ1. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους κλάδους των στηλών Χ2 και Χ3 που
παράγουν ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή ΣΧ2 και ΣΧ3.
Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα κατά γραµµή, ο παραγωγικός κλάδος Χ1
διαθέτει (πωλεί) στον ευατό του και τους άλλους δυο κλάδους ως ενδιάµεσες εκροές
τις ποσότητς Χ11, Χ12 και Χ13. Επίσης διαθέτει στην τελική ζήτηση (που αποτελείται
από την τελική κατανάλωση, τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, τα αποθέµατα και τις
εξαγωγές) ποσότητα FD1. Το άθροισµα των ενδιάµεσων εκροών και της τελικής
ζήτησης δίνει την συνολική ζήτηση TD1 για

προιόν του κλάδου Χ1. Αν από τη

συνολική ζήτηση TD1 αφαιρέσουµε τις εισαγωγές M1 θα πάρουµε στην τελευταία
στήλη την αξία της ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής ΣΧ1 του κλάδου Χ1. Η ίδια
διαδικασία διάθεσης του προιόντος ισχύει και για τους κλάδους των γραµµών Χ2 και
Χ3
Εποµένως, ισχύουν οι παρακάτω ταυτότητες:
X11+X12+X13+FD1-Μ1 =ΣΧ1
X21+X22+X23+FD2-Μ2 =ΣΧ2

(1)

X31+X32+X33+FD3-Μ3 =ΣΧ3
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι εφικτός ο υπολογισµός του εποµένου
πίνακα ο οποίος περιέχει στο σκιασµένο µε µπλέ τµήµα τις αναλογίες, κατά στήλη, µε
αριθµητή την ποσότητα του αρχικού πίνακα και παρονοµαστή την αντίστοιχη αξία
ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής. Το συγκεκριµένο τµήµα αυτού του πίνακα
αποτελεί τον πίνακα των αµέσων αναγκών (direct requirements table). Κάθε κελί
αντιπροσωπεύει, κατά στήλη, το ποσό που χρησιµοποιεί ο κλάδος ως εισροή για να
παράγει µια µονάδα αξίας ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής.

Ο πίνακας αµέσων αναγκών συµβολίζεται µε το γράµµα Α.
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ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

X1

X2

X3

FD

TD

M

Αξία

ακαθ.

εγχώριας
παραγωγής
X1

X11/ ΣΧ1

X12/ ΣΧ2

X13/ ΣΧ3

FD1

TD1

Μ1

ΣΧ1

X2

X21/ ΣΧ1

X22/ ΣΧ2

X23/ ΣΧ3

FD2

TD2

Μ2

ΣΧ2

X3

X31/ ΣΧ1

X32/ ΣΧ2

X33/ ΣΧ3

FD3

TD3

Μ3

ΣΧ3

VA

V1

V2

V3

ΣΧ1

ΣΧ2

ΣΧ3

Αξία

ακαθ.

εγχώριας
παραγωγής
(Χj)

Αποδεικνύεται ότι ισχύει η παρακάτω εξίσωση, µε συµβολισµό άλγεβρας πινάκων:
X=(I-A)-1FD

(2)

Όπου
Χ :είναι το διάνυσµα nx1των παραγωγικών κλάδων.
Α :είναι ο τετραγωνικός nxn πίνακας των αµέσων αναγκών ή τεχνολογικών
συντελεστών
I : είναι ο µοναδιαίος nxn πίνακας
(I-A)-1 : ο αντίστοφος πίνακας του (Ι-Α).
Η παραπάνω σχέση µας δίνει την αξία της ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής κατά
κλάδο ως γινόµενο του αντίστροφου πίνακα (Ι-Α) επί την τελική ζήτηση. ∆ηλαδή, ο
πίνακας (Ι-Α)-1 µας δίνει τις σχέσεις µεταξύ της τελικής ζήτησης και της
παραγωγής.
Αυτές οι σχέσεις είναι το εργαλείο µε το οποίο προσδιορίζονται οι οικονοµικές
επιπτώσεις µιας παρέµβασης εκτός του παραγωγικού συστήµατος. Οι εκτός του
παραγωγικού συστήµατος παρεµβάσεις αφορούν τα στοιχεία της τελικής ζητήσεως
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αλλά όλο το παραγωγικό σύστηµα και για το λόγο αυτό ο πίνακας (Ι-Α)-1 ονοµάζεται
πίνακας συνολικών αναγκών (total requirements table).
Αν υπεισέρχονται και οι εισαγωγές (όπως στο παράδειγµά µας) τότε η σχέση (3)
γίνεται:
-1

X=(I+m-A) FD

(4)

Όπου
m : είναι ο nxn πίνακας των συντελεστών των εισαγωγών.

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην ακαθάριστη αξία της παραγωγής όλων των
κλάδων της οικονοµίας από µια εξωγενή παρέµβαση που θα µεταβάλει την τελική
ζήτηση κατά ∆FD, εφαρµόζουµε τη σχέση:
∆X=(I+m-A)-1∆FD
Όπου
∆X είναι η ζητούµενη ανά κλάδο επίπτωση στην ακαθάριστη αξία της παραγωγής και
∆FD το διάνυσµα των εξωγενών παρεµβάσεων ανά κλάδο.

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην απασχόληση όλης της οικονοµίας από µια
εξωγενή παρέµβαση που θα µεταβάλει την τελική ζήτηση κατά ∆FD, εφαρµόζεται η
σχέση:
∆Ε=Ε(I+m-A)-1∆FD
Όπου:
Ε είναι το διάνυσµα που δίνει τους συντελεστές απασχόλησης ανά µονάδα
παραγόµενου προϊόντος για όλους τους κλάδους (λόγος απασχόλησης προς
ακαθάριστη αξία παραγωγής).

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία όλης της
οικονοµίας από µια εξωγενή παρέµβαση που θα µεταβάλει την τελική ζήτηση κατά
∆FD, εφαρµόζεται η σχέση:
∆Ε=GVA(I+m-A)-1∆FD
Όπου
GVA είναι το διάνυσµα που δίνει τους λόγους ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας
προς ακαθάριστη αξία παραγωγής σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας.
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Πλήρης πίνακας εισροών-εκροών για της ελληνική οικονοµία σε 58 κλάδους (και µε
στοιχεία απασχόλησης) έχει καταρτιστεί από τη ∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών
της ΕΣΥΕ µόνο για το 1998. Οι πιο πρόσφατοι διαθέσιµοι πίνακες έχουν καταρτιστεί
για τα έτη 1999 και 2000 για 29 κλάδους της οικονοµίας και δεν έχουν την πληρότητα
που έχει ο πίνακας του 1998. Οι πίνακες του 1999 και 2000 δίνουν πολλαπλασιαστές
που είναι παραπλήσιοι του 1998 και εποµένως επιλέγεται ο πίνακας του 1998 για την
παρούσα ανάλυση λόγω της πληρότητάς του.
Τα περιεχόµενα του αρχικού πίνακα περιλαµβάνουν τα εξής από την πρώτη γραµµή
και τρίτη στήλη (οι πρώτες δυο στήλες δεν µετράνε στην παρακάτω περιγραφή
επειδή είναι ονόµατα-κωδικοί):

•

Οι πρώτες πενήντα οκτώ γραµµές και στήλες (πίνακας 58x58) περιέχουν τις
διακλαδικές σχέσεις των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων (στις στήλες του
αρχείου, οι παραγωγικοί κλάδοι είναι οι µεταβλητές P1 έως P58).

•

Η πεντηκοστή ενάτη γραµµή αντιπροσωπεύει το άθροισµα των εισροών και
η πεντηκοστή ενάτη στήλη (µεταβλητή ΤΙOUTPUT) το άθροισµα των εκροών
που είναι η ενδιάµεση ζήτηση.

•

Οι επόµενες γραµµές από την εξηκοστή µέχρι την εξηκοστή πέµπτη
περιλαµβάνουν τους φόρους, τις επιδοτήσεις, τον Φ.Π.Α., το σύνολο των
εισροών σε τιµές αγοραστού, την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και το
σύνολο της αξίας της εγχώριας παραγωγής.

•

Οι στήλες από την εξηκοστή µέχρι την εξηκοστή έκτη περιλαµβάνουν τις
επιµέρους µεταβλητές της τελικής ζήτησης και το αντίστοιχο άθροισµά τους
ως εξής:
o

Τελική κατανάλωση νοικοκυριών (µεταβλητή C_MARKET)

o

Τελική

κατανάλωση

µη

κερδοσκοπικών

ιδρυµάτων

(C_NONMARKET)

•

o

Τελική κατανάλωση της Κυβέρνησης (C_GOV)

o

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (INVEST)

o

Μεταβολές αποθεµάτων (INVENTOT)

o

Εξαγωγές (EXPORTS)

o

Άθροισµα τελικής ζήτησης (FINALUSE)

Η εξηκοστή εβδόµη στήλη (TOTALDEMAND) περιλαµβάνει το άθροισµα της
συνολικής ζήτησης (ενδιάµεση+τελική)
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(IMPORTS)
•

Η εξηκοστή ενάτη στήλη περιλαµβάνει την αξία της της εγχώριας παραγωγής
ως διαφορά µεταξύ της συνολικής ζήτησης και των εισαγωγών (µεταβλητή
VDP).

•

Στις γραµµές του πίνακα περιλαµβάνονται και τα εξής διανύσµατα
o

Η αξία της εγχώριας παραγωγής

o

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία

o

Η απασχόληση

o
Με βάση τον πίνακα που προαναφέρθηκε έγιναν οι παρακάτω υπολογισµοί (ο
πίνακας δεν επισυνάπτεται στο κείµενο γιατί αποτελείται από πολλές σελίδες ).
α. Ο πίνακας των αµέσων αναγκών (Direct requirements table). Ο πίνακας αυτός
περιλαµβάνει τις απαιτούµενες αναλογίες εισροών από κάθε κλάδο για να
παραχθεί µια µονάδα αξίας εγχώριας παραγωγής (οι αναλογίες ονοµάζονται και
τεχνολογικοί συντελεστές). Εποµένως πρέπει να γίνουν 58 διαιρέσεις µε αριθµητή
τις µεταβλητές P1 έως P58 και παρανοµαστή την αντίστοιχη αξία της εγχώριας
παραγωγής. Για παράδειγµα για τον πρώτο παραγωγικό κλάδο του αρχείου θα
διαιρεθεί η µεταβλητή P1 µε τον αριθµό 3564799, για τον δεύτερο κλάδο η P2 µε
τον αριθµό 31396 κλπ.
β. Ο πίνακας (I+m-Α)

-1

των συνολικών αναγκών (total requirements table). Ο

πίνακας αυτός περιλαµβάνει τoυς πολλαπλασιαστές οι οποίοι δείχνουν (σε κάθε
κελί του πίνακα) την επίπτωση της µοναδιαίας δαπάνης του κάθε κλάδου στην
αξία της εγχώριας παραγωγής. Εποµένως, µε βάση αυτό τον πίνακα εκτιµάται και
η σχέση
∆X=(I+m-A)-1∆FD

από την οποία προκύπτει το διάνυσµα της συνολικής επίπτωσης στην αξία της
εγχώριας παραγωγής των 58 κλάδων της οικονοµίας λόγω της δαπάνης του
παρόντος προγράµµατος κατά ∆FD. Στο διάνυσµα DFD εισάγονται οι δαπάνες
του προγράµµατος στις αντίστοιχες θέσεις των κλάδων που αφορούν οι δαπάνες.
Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι ήταν αναγκαίο να γίνει οµαδοποίηση των
δαπανών σε ορισµένες διακριτές κατηγορίες ανάλογα µε την κλαδική κατεύθυνσή
τους έτσι ώστε να µπορεί να γίνει αντιστοίχηση µε κάποιους από τους 58
κλάδους του πίνακα εισροών-εκροών.
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1. Γεωργία-κτηνοτροφία 2. ∆άση γ. 3. Μεταποίηση 4. Κατασκευές 5.
Εκπαίδευση 6. Έρευνα και ανάπτυξη 7. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 8.
Ξενοδοχεία
Η οµαδοποίηση των µέτρων στις κατηγορίες αυτές παρουσιάζεται στον επόµενο
πίνακα:
Μέτρο / Άξονας
111 Επαγγελµατική κατάρτιση και ενηµέρωση
112 Εγκατάσταση νέων γεωργών
113 Πρόωρη συνταξιοδότηση
114 Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην
115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών αντικατάστασης
121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων
122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών
123 Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων
124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των
τροφίµων και στο δασοκοµικό τοµέα
125 Γεωργικές και ∆ασοκοµικές Υποδοµές
126 Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική
νοµοθεσία
132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα
τροφίµων
133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης
Σύνολο Άξονα 1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
NACE

5
1
1
6
6
1
2
3
6
4
1
3
3
3

Ανταγωνιστικότητα

211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά
1
µειονεκτήµατα
1
212 Ενισχύσεις για µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών
213 Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
1
1
214 Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
1
1
216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
2
2
222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική
223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης
2
224 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
2
2
225 ∆ασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων2
2
227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
Σύνολο Άξονα 2
311
312
313
321
322
323
333
334

Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

∆ιαφοροποίηση
Ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Βασικές υπηρεσίες
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
∆ιατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς
Κατάρτιση και ενηµέρωση
Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή

Σύνολο Άξονα 3

∆ιαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής

41
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
42
∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία
43
Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση
Σύνολο Άξονα 4 Leader
Μέτρο

511

3
7
8
4
4
4
5
5

Τεχνική Βοήθεια

3&8
7
7
7
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------γ. Ο πίνακας που περιλαµβάνει την αναλογία απασχόλησης ανά νοµισµατική
µονάδα εγχώριας παραγωγής για τους 58 κλάδους. Με βάση αυτό τον πίνακα
υπολογίζεται η συνολική επίπτωση της δαπάνης του προγράµµατος στην
απασχόληση σύµφωνα µε τη σχέση
∆Ε=Ε(I+m-A)-1∆FD

δ. Ο πίνακας GVA που περιλαµβάνει την αναλογία ακαθάριστης προστιθέµενης
αξίας ανά νοµισµατική µονάδα παραγωγής για τους 58 κλάδους.
Με βάση αυτό τον πίνακα υπολογίζεται η συνολική επίπτωση της δαπάνης του
προγράµµατος στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σύµφωνα µε τη σχέση
-1

∆GVA=GVA(I+m-A) ∆FD
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Andrea B. et al, An Impact Analysis of SAPARD in Rural Areas, Diparimento di
Economia, Ancona (Italy) (
LEONTIEF, W. Input-Output Economics. Published by Oxford University Press, New
York. 1986.
ORGANISATION for ECONOMIC COOPERATION and DEVELOPMENT. Structural
Change and Industrial Performance. OECD Publishing, Paris. 1992.
SOHN, I. ed. Readings in Input-Output Analysis - Theory and Applications. Published
by Oxford University Press, New York. 1986.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κοινοί ∆είκτες Αποτελεσµάτων
Άξονας 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τοµέα της Γεωργίας και της
∆ασοκοµίας

∆είκτης

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

Αριθµός

30.000

Αριθµός συµµετεχόντων
που ολοκλήρωσαν
επιτυχώς µια
δραστηριότητα κατάρτισης
στον τοµέα της γεωργίας
ή/και της δασοκοµίας
Αύξηση της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας στις
στηριζόµενες

Ευρώ

115.223.453

εκµεταλλεύσεις /
επιχειρήσεις
Αριθµός εκµεταλλεύσεων /
επιχειρήσεων που
εισάγουν νέα προϊόντα και

Αριθµός

3.575

Εκατοµµύρια Ευρώ

*

Αριθµός

**

/ή νέες τεχνικές
Αξία αγροτικής
παραγωγής που
καλύπτεται από
αναγνωρισµένο σήµα
ποιότητας / πρότυπο
Αριθµός γεωργικών
εκµεταλλεύσεων που
εισέρχονται στην αγορά(1)
* Θα ανατεθεί µελέτη για τον καθορισµό της µεθοδολογίας προσδιορισµού της τιµής στόχου του δείκτη

και της παρακολούθησής του στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησης (on going evaluation).
** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του

ΠΑΑ της Ελλάδας.
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Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

∆είκτης

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

Εκτάρια (ha)

2.727.600

Περιοχή µε επιτυχή
διαχείριση γης η οποία
συµβάλλει:
(α) στη βιοποικιλότητα και
στη γεωργία/δασοκοµία
υψηλής φυσικής αξίας
(β) στην ποιότητα των
υδάτων
(γ) στην καταπολέµηση
των κλιµατικών µεταβολών
(δ) στην ποιότητα του
εδάφους
(ε) στην αποφυγή της
περιθωριοποίησης και της
εγκατάλειψης της
γης
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Άξονας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας
∆είκτης

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

Αύξηση µη γεωργικής
ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας στις

Ευρώ

21.435.153 €

στηριζόµενες επιχειρήσεις
Ακαθάριστος αριθµός
νέων θέσεων εργασίας
Πρόσθετος αριθµός
τουριστών

Αριθµός

5.294 €

Αριθµός

800.000

Αριθµός

1.600.000

Αριθµός

*

Αριθµός

**

Πληθυσµός αγροτικών
περιοχών που
επωφελούνται των
βελτιωµένων υπηρεσιών
Αύξηση της διείσδυσης
του ∆ιαδικτύου σε
αγροτικές περιοχές
Αριθµός συµµετεχόντων
που ολοκλήρωσαν
επιτυχώς µια
δραστηριότητα κατάρτισης
* Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις ΤΠΕ, οι
οποίες θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
** Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν
δράσεις κατάρτιση.
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Κοινοί ∆είκτες Επιπτώσεων
∆είκτης

Μεταβλητή ∆είκτη
Η Καθαρή προστιθέµενη Αξία

Οικονοµική ανάπτυξη

σε Μονάδες Αγοραστικής
∆ύναµης

∆ηµιουργία θέσεων

Νέες Θέσεις εργασίας

εργασίας

πλήρους απασχόλησης

Παραγωγικότητα

ακαθάριστη προστιθέµενη

εργασίας

αξία ανά θέση εργασίας

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή Στόχος

Μονάδες Αγοραστικής

616.782.209

∆ύναµης

Αριθµός

3.645

Ευρώ

14.448

Ποσοστό

*

Η Μεταβολή στην

πλήρους απασχόλησης
Αναστροφή της τάσης

Η µεταβολή του πληθυσµού

µείωσης της

των πτηνών στις γεωργικές

βιοποικιλότητας

εκτάσεις

∆ιατήρηση των

υψηλής φυσικής αξίας:

γεωργικών εκτάσεων και

-Χρησιµοποιούµενη Γεωργική

-Εκτάρια (ha)

της δασοκοµίας υψηλής

Έκταση (ΧΓΕ) σε περιοχές

-Ποσοστιαία αναλογία

φυσικής αξίας

υψηλής φυσικής αξίας

**

Αλλαγές στις περιοχές

21,9 Κωνοφόρα
78,1 Πλατύφυλλα
0,0 Μεικτά

-Σύνθεση ειδών δένδρων

α) Αλλαγές στο ακαθάριστο
ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών

Βελτίωση της ποιότητας
των υδάτων

Συµβολή στην
καταπολέµηση των
κλιµατικών µεταβολών

των υδάτων:

Χιλιόγραµµα / Εκτάριο

12 Νιτρικά

- Πλεόνασµα νιτρικών

(Kgr/ha)

4 Φωσφορικά

- Πλεόνασµα φωσφορικών

β) Ρύπανση από νιτρικά και

Μικρογραµµάρια /

φυτοφάρµακα

Λίτρο (mg/l)

Η αύξηση της παραγωγής

Κιλοτόνοι

ανανεώσιµης ενέργειας

(Kroes / Ktons)

***

****

* Έχει ανατεθεί µελέτη, η οποία θα διαµορφώσει το µεθοδολογικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα γίνεται η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδρασης των γεωργο-περιβαλλοντικών µέτρων στη βιοποικιλότητα.
** Έχει ανατεθεί µελέτη για τον καθορισµό των υψηλής φυσικής αξίας περιοχών γεωργικής και δασικής γης.
*** Λόγω έλλειψης δεδοµένων που να ορίζουν το σηµείο εκκίνησης, ήτοι την τιµή βάσης του δείκτη, δεν είναι δυνατή
η εκτίµηση της τιµής στόχου για το συγκεκριµένο δείκτη. Ο ορισµός της τιµής στόχου θα πραγµατοποιηθεί σε
επόµενο στάδιο κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών.
**** Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την ενίσχυση παραγωγής
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για ιδία κατανάλωση, η παραγωγή δε ανανεώσιµης ενέργειας από τις εν
λόγω δράσεις θα είναι πολύ µικρής κλίµακας, οπότε η συµβολή της στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών θα
προκύπτει κυρίως µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.
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Κοινοί δείκτες βάσης - ∆είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους
ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟYΣ
Στοιχεία
ΑΞΟΝΑΣ

Νο

∆είκτης

ΕΕ: Ναι/

Τρόπος Υπολογισµού - Μονάδα Μέτρησης - Έτος

Ελλάδα

Όχι

Ευρωπαϊκή
Ένωση / Μ.Ο.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης.

*1

Οικονοµική ανάπτυξη

Ναι

Υπολογίζεται ο µέσος όρος της τριετίας 2000-2002.

74,6

100

59,4

EΕ 25 = 63,1 %

10,5

EΕ-25 = 9,2 %

Τίθεται ως ΕΕ -25=100
Απασχολούµενοι ηλικίας 15-64, σαν ποσοστό του
Οριζόντιοι

*2

Ποσοστό απασχόλησης

Ναι

πληθυσµού της ίδιας ηλικιακής οµάδας
(2004)
Ποσοστό (%) ανεργίας. Άνεργοι ως ποσοστό του

*3

Ανεργία

Ναι

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού
(2004)

ΑΞΟΝΑΣ 1
Ανταγωνιστικότητα

Ποσοστό (%) αγροτών µε βασική και πλήρη εκπαίδευση

*4

Εκπαίδευση και κατάρτιση στη γεωργία Ναι

στη γεωργία.

2,9

(1999/2000)
5

*6

7

8

Ηλικιακή διάθρωση του τοµέα της
γεωργίας
Παραγωγικότητα της εργασίας στη
γεωργία
Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου στον τοµέα της γεωργίας
Ανάπτυξη της απασχόλησης στον
πρωτογενή τοµέα

Ναι

Αναλογία: γεωργοί <35 ετών / >55 ετών
(2003)

0,13

EΕ -14 (εξαιρ.SE) =
17,5 %
EΕ -25 (εξαιρ. ES,
SI) = 0,18

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά ετήσιες µονάδες
Ναι

εργασίας.

82,0

EΕ- 25 = 100

(Υπολογίζεται ο µέσος όρος της τριετίας 2002-2004))
Ναι

Σε εκατοµµύρια €
(2003)

1.292,1

EΕ -25 (εξαιρ. EE,
IE, MT) = 2.006,6

Σε 1000 ασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα (κλάδος
Ναι

Α)

607,7

EΕ-25 =9.757,1

(2002)
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9

* 10

11

12

13

* 14

15

16

ΑΞΟΝΑΣ 2 Περιβάλλον

* 17

Οικονοµική ανάπτυξη του πρωτογενούς
τοµέα

Παραγωγικότητα της εργασίας στη
βιοµηχανία τροφίµων

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου στη βιοµηχανία τροφίµων

Ανάπτυξη της απασχόλησης στη
βιοµηχανία τροφίµων

Οικονοµική ανάπτυξη της βιοµηχανίας
τροφίµων

Παραγωγικότητα της εργασίας στη
δασοκοµία

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου στον τοµέα της δασοκοµία
Σηµασία της γεωργίας ηµιεπιβίωσης στα
νέα κράτη µέλη
Βιοποικιλότητα: πληθυσµός πτηνών σε
γεωργικές εκτάσεις

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον πρωτογενή τοµέα
Ναι

(κλάδος Α), σε εκατοµµύρια €. (Εθνικοί λογαριασµοί)

7.330,7

(2002)

βιοµηχανία τροφίµων, σε χιλιάδες €/απασχολούµενο.

7.695,14
EΕ 19 (εξαιρ. EE,

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά απασχολούµενο στη
Ναι

EΕ -25 (εξαιρ. MT) =

28,5

(2003)

CY, LV, LT, MT, PL)
= 46,7

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου στη
Ναι

βιοµηχανία τροφίµων, σε εκατοµµύρια €.

855,4

Μη διαθέσιµο

124,0

EΕ -25 =232,0

3.528

EΕ -25 =8.856,4

(2003)
Απασχόληση στη βιοµηχανία τροφίµων, σε χιλιάδες
Ναι

απασχολούµενους.
(2003)
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στη βιοµηχανία τροφίµων,

Ναι

σε εκατοµµύρια €
(2003)

EΕ-10(εξαιρ. FR,

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά απασχολούµενο στη
Ναι

δασοκοµία, σε χιλιάδες €.

11,4

(2002)

UK, IT, ES, EL, FI,
PT, AUT, NL, CZ)=
38,3

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου στον τοµέα
Όχι

της δασοκοµία, σε εκατοµµύρια €

Μη διαθέσιµο

ΕΕ-11=172,6

-

-

Μη διαθέσιµο

EΕ 15 = 96,2

(2004)
-

Τάσεις δείγµατος πληθυσµού πτηνών σε γεωργικές

Όχι

εκτάσεις, αναλογία. Λαµβάνεται το 2000 = 100.
(2003)
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* 18

Βιοποικιλότητα: γεωργικές περιοχές
υψηλής φυσικής αξίας

Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) γεωργικών
Ναι

περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, σε εκατοµµύρια εκτάρια 1,91
(ha). (1999 ή 2000)
Σύνθεση ειδών δένδρων ως ποσοστό (%) δασικών και

19 Βιοποικιλότητα: Σύνθεση ειδών δένδρων Ναι

21,9: κωνοφόρα

άλλων δασικών περιοχών ταξινοµηµένα ανά οµάδες

78,1: πλατύφυλλα

ειδών. (% FOWL)

0,0: µεικτά

(2004)

* 20

21

Ποιότητα των υδάτων: Ακαθάριστο
ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών

Ποιότητα των υδάτων: Ρύπανση από
νιτρικά άλατα και φυτοφάρµακα

Ναι

Πλεόνασµα νιτρικών/φωσφορικών, σε κιλά / εκτάριο

13 νιτρικά

(2002-2004)

5 φωσφορικά

EΕ 25 (εξαιρ. CY,
MT) = 1,34
ΕΕ-25=
51,0: κωνοφόρα
34,0: πλατύφυλλα
15,0: µεικτά
EΕ-15 =
89 νιτρικά
13 φωσφορικά

Τάσεις στις συγκεντρώσεις των νιτρικών στα επιφανειακά
Όχι

ύδατα, mg/l, τίθεται ως 1992-1994=100

Μη διαθέσιµο

ΕΕ-27=89,1

5,77

ΕΕ-25=1,64

244,5

ΕΕ-25=234,5

(2000-2002)
Περιοχές που απειλούνται µε διάβρωση του εδάφους

22

Έδαφος: Περιοχές που απειλούνται µε
διάβρωση του εδάφους

Ναι

(εκτίµηση της εδαφικής απώλειας λόγω νερού), σε τόνους
/ εκτάριο /έτος
(2004)

23 Έδαφος: βιολογική γεωργία

Ναι

Κλιµατικές αλλαγές: Παραγωγή

* 24 ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τη

Ναι

(ΧΓΕ) προοριζόµενη αποκλειστικά για
την παραγωγή ανενεώσιµης ενέργειας

δασοκοµία, σε kToe
(Γεωργία 2004/ ∆ασοκοµία 2003)

Κλιµατικές µεταβολές:
25

(2003)
Παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας από τη γεωργία και τη

γεωργία και τη δασοκοµία

Χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση

ΧΓΕ βιολογικής γεωργίας, σε χιλιάδες εκτάρια.

EΕ-25 = 168,6
Γεωργία: 0,0

γεωργία

∆ασοκοµία: 909

EΕ-25 = 2.249,8
δασοκοµία

ΧΓΕ προοριζόµενη αποκλειστικά για την παραγωγή
Όχι

ενέργειας και βιοµάζας, σε 1000 ha

Μη διαθέσιµο

EΕ-25 =92,2

(2004)
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26

Κλιµατικές µεταβολές/ποιότητα του
αέρα: εκποµπές αερίων από τη γεωργία

Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από τη γεωργία, σε 1000
Ναι

t ισοδύναµα CO2

11.998,3

ΕΕ-25=18.712,1

21,8

EΕ-25=31,2

3.290,8

EΕ-25 = 7.526,1

118.105,5

EΕ-25 = 344.044,6

1.306,3

EΕ-25 = 1.172,0

760.948

EΕ 25 = 997.435

(2003)
Αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε άλλες επικερδείς

ΑΞΟΝΑΣ 3 Ευρύτερη
Αγροτική Ανάπτυξη

* 27

Γεωργοί µε άλλες επικερδείς
δραστηριότητες

Ναι

δραστηριότητες σαν ποσοστό επί του συνόλου των
αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
(2003)

* 28

* 29

Ανάπτυξη της απασχόλησης στο µη
γεωργικό τοµέα

Οικονοµική ανάπτυξη στο µη γεωργικό
τοµέα

Αριθµός απασχολούµενων στο δευτερογενή και τριτογενή
Ναι

τοµέα. Σε χιλιάδες άτοµα
(2002)
Αύξηση της ΑΠΑ στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

Ναι

Σε εκατοµµύρια €
(2002)
Αριθµός αυτοαπασχολούµενοι,

* 30 Ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης

Ναι

Σε χιλιάδες άτοµα
(2004)
Συνολικός αριθµός κλινών (σε ξενοδοχεία,

31

Τουριστικές υποδοµές σε αγροτικές
περιοχές

Ναι

campings,ενοικιαζόµενα δωµάτια, κλπ).
Αριθµός
(2004)
Ποσοστό ατόµων εγγεγραµµένα σε DSL internet στις

* 32

Υιοθέτηση INTERNET στις αγροτικές
περιοχές

ΕΕ-15 = 3,2 στις

αγροτικές περιοχές ως ποσοστό επί του συνολικού
Όχι

πληθυσµού.

Μη διαθέσιµο

Ποσοστό

αγροτικές περιοχές
EΕ-15 = 7,9 σε
εθνικό επίπεδο

(2004)
Ποσοστό της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Υπηρεσίας του

* 33 Ανάπτυξη του τοµέα υπηρεσιών

Ναι

τοµέα των υπηρεσιών στο σύνολο των τοµέων .
Ποσοστό

70,6

EΕ-25 = 70,9

(2002)
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Ετήσιος ρυθµός µεταβολής καθαρής µετανάστευσης.
34 Καθαρή µετανάστευση

Ναι

Ρυθµός µεταβολής ανά 1000 κατοίκους.

3,2

(2003)

EΕ-25(εξαιρ. EE,
CY, LU, MT) = 4,3

Ποσοστό ενηλίκων (ηλικίας µεταξύ 25-64) αγροτικών
περιοχών που συµµετέχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και

* 35

∆ια βίου µάθηση στις αγροτικές
περιοχές

Ναι

κατάρτισης στο σύνολο των ενήλικων που συµµετέχουν
σε αντίστοιχες δράσεις σε εθνικό επίπεδο.

1,8

EΕ 25 = 9,0

21,4

EΕ-15 = 14,3

Ποσοστό
(2004)
Μερίδιο του πληθυσµού που καλύπτεται από τις Οµάδες
LEADER

* 36 Ανάπτυξη των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Ναι

Τοπικής ∆ράσης στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER.
Ποσοστό
(2004)

*

Αναφέρεται στους δείκτες LEAD στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και της στρατηγικής παρακολούθησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος
3 στοιχείο γ) και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
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Κοινοί δείκτες βάσης - ∆είκτες βάσης σε σχέση µε το γενικό πλαίσιο
ΑΞΟΝΑΣ

∆είκτης

Μονάδα µέτρησης

Έτος

Τιµή (EL)
Κυρίως αγροτικές περιοχές
(PR): πάνω από 50% του
πληθυσµού ζει στις αγροτικές
κοινότητες (µε λιγότερο από
150 κατοίκους/km2)

Καθορισµός
1

αγροτικών
περιοχών

Ενδιάµεσες αγροτικές

Προσδιορισµός των
αγροτικών περιοχών
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία

περιοχές (IR): 15% έως 50%
2000

του πληθυσµού της περιοχής
ζει στις αγροτικές τοπικές

του ΟΟΣΑ

µονάδες
Κυρίως αστικές περιοχές
(PU): λιγότερο από 15% του

Οριζόντιος

πληθυσµού της περιοχής ζει
στις αγροτικές τοπικές
µονάδες
Ποσοστό έκτασης στις
αγροτικές περιοχές, %
Σηµασία
2

αγροτικών
περιοχών

Ποσοστό πληθυσµού στις
αγροτικές περιοχές, %
Ποσοστό ΑΠΑ στις αγροτικές
περιοχές, %
Ποσοστό απασχόλησης στις
αγροτικές περιοχές, %

2003

73,9 (PR) 23,2 (IR) 2,9 (PU)

2003

37,2 (PR) 27,2 (IR) 35,6 (PU)

2002

35,8 (PR) 26,4 (IR) 37,7 (PU)

2002

34,2 (PR) 27,5 (IR) 38,3 (PU)

Ποσοστό Χρησιµοποιούµενη
ΑΞΟΝΑΣ 1

3

Χρήση
γεωργικής γης

Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) σε
αροτραίες καλλιέργειες/

51,3 (αροτραίες καλλιέργειες)
2003

µόνιµοι βοσκότοποι / µόνιµες

20,7 (µόνιµοι βοσκότοποι)
27,7 (µόνιµες καλλιέργειες)

καλλιέργειες, %
Αριθµός εκµεταλλεύσεων.
Χρησιµοποιούµενη γεωργική
έκταση (ΧΓΕ), σε εκτάρια (ha)

2003

824.460

2003

3.967.770

2003

4,8

2003

6,3

2003

615.950

2000

3.094

Μέσος όρος µεγέθους
εκµετάλλευσης, σε εκτάρια
∆ιάρθρωση
4

(ha)

γεωργικών

Μέσο οικονοµικό µέγεθος

εκµεταλλεύσεω

εκµεταλλεύσεων, European

ν

Size Units (ESU)
Απασχολούµενοι στη
γεωργία,
σε Ετήσιες Μονάδες
Ανθρώπινης Εργασίας
Annual Work Units (AWU)

5

∆ιάρθρωση της
δασοκοµίας

∆ιαθέσιµη δασική έκταση για
ξυλεία (FAWS),
σε χιλιάδες εκτάρια
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∆είκτης

Μονάδα µέτρησης

Έτος

Τιµή (EL)

2000

12,0 (δηµόσια) 22,3 (ιδιωτική)

2003

Μη διαθέσιµο

2000

1,1

Αναλογία διαθέσιµης δασικής
έκτασης για ξυλεία (FAWS),
µε βάση το διαχωρισµό του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε
δηµόσια και ιδιωτικά,
Ποσοστό
Μέσο µέγεθος των δασικών
εκµεταλλεύσεων (FOWL),
Σε εκτάρια
Μέσος όρος καθαρής ετήσιας
6

Παραγωγικότητ

αύξησης όγκου (FAWS),

ας των δασών

Σε χιλιάδες κυβικά µέτρα
εκτός φλοιού / έτος / εκτάριο
Ποσοστό εκτάσεων
γεωργικών, δασικών,

ΑΞΟΝΑΣ 2

7

Κάλυψη γης

φυσικών και τεχνητών

2000

περιοχών,

40,2 (γεωργικές) 17,9 (δάση)
38,5 (φυσικές) 2,2 (τεχνητές)

Ποσοστό
Ποσοστό ΧΓΕ σε:

8

Μειονεκτικές
περιοχές

17,4 (µη µειονεκτικές)

-µη µειονεκτικές
-ορεινές µειονεκτικές

2000

-άλλες µειονεκτικές

4,5 (ειδικές µειονεκτικές)

-ειδικές µειονεκτικές
Περιοχές
9

εκτατικής
γεωργίας

Ποσοστό ΧΓΕ εκτατικών
αροτραίων καλλιεργειών,
Ποσοστό ΧΓΕ εκτατικής
κτηνοτροφίας,
Ποσοστό έκτασης σε περιοχές
Natura 2000 (πΤΚΣ & ΖΕΠ),

10

Περιοχές

Ποσοστό ΧΓΕ σε περιοχές

Natura 2000

Natura 2000 (πΤΚΣ)
Ποσοστό δασών σε περιοχές
Natura 2000 (πΤΚΣ)

11

2,0

2003

2,8

2005

18,9

2004

25,8

2004

Μη διαθέσιµο

Ποσοστό περιοχών ξυλείας

:

(FOWL) που προστατεύονται

2000/

0,00 (1.1) 0,75 (1.2) 14,40

Προστατευόµε

από MCPFE 4.9, κατηγορίες

2002

(1.3) 2,99 (2)

να δάση

1.1, 1.2, 1.3 & 2, %

δασικών
περιοχών

Υγεία δασικών
13

2003

Βιοποικιλότητα

Ανάπτυξη
12

56,4 (ορεινές µειονεκτικές)
21,8 (άλλες µειονεκτικές)

οικοσυστηµάτ
ων

Μέση ετήσια αύξηση του
δάσους και άλλων δασικών

2000-

εκτάσεων,

2005

1,4

Σε χιλιάδες εκτάρια / έτος
Ποσοστό δέντρων (όλες οι
κατηγορίες) / κωνοφόρων /
πλατύφυλλων τάξεις 2-4, %
δείγµατος δένδρων τάξεις 2-4

20,9 (δέντρα όλων των
2002

κατηγοριών) 16,1(κωνοφόρα)
26,5 (πλατύφυλλα)
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∆είκτης

14

15

16

17

Ποιότητα των
υδάτων

Μονάδα µέτρησης

Έτος

Τιµή (EL)

2005

10,6

2003

32,8

Ποσοστό περιοχών
χαρακτηρισµένων ως ζώνες
ευπρόσβλητες στα νιτρικά,

Χρήση υδάτων

Ποσοστό αρδευόµενης ΧΓΕ,

Προστατευτικά

Ποσοστό περιοχών δασών

δάση όσον

για ξυλεία διαχειριζόµενα

αφορά κυρίως

κυρίως για προστασία

το έδαφος και

εδάφους και νερού (MCPFE

το νερό

5.1 κατηγορία 3.1), %

Πληθυσµιακή

Πληθυσµιακή πυκνότητα,

πυκνότητα

κάτοικοι/ km2

2000/
2002

2003

Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας,
18

Ηλικιακή

(0-14) ετών, (15-64) ετών,

διάρθρωση

(>65 ετών) προς το συνολικό

∆ιάρθρωση της

2001

οικονοµίας

7,0 (Πρωτογενής)
2002

Τριτογενής τοµέας), %

ΑΞΟΝΑΣ 3

20

τοµέα (Πρωτογενής /

απασχόλησης

∆ευτερογενής / Τριτογενής

16,2 (Πρωτογενής)
2002

22

Μακροχρόνια
ανεργία

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Ποσοστό µακροχρόνιας
ανεργίας (ως µέρος του

2004

5,6

2004

59,0

ενεργού πληθυσµού), %
Ποσοστό ενηλίκων (25-64)
µέσης και ανώτερης
εκπαίδευσης,
Κάλυψη µε DSL γραµµές σε

23

23,8 (∆ευτερογενής)
60,1 (Τριτογενής)

τοµέας), %

21

22,0 (∆ευτερογενής)
71,1 (Τριτογενής)

Ποσοστό απασχόλησης κατά
∆ιάρθρωση της

68,1 (15-64)
16,7 (>65)

Ποσοστό ΑΠΑ κατά τοµέα
(Πρωτογενής / ∆ευτερογενής /

83,7

15,2 (0-14)

πληθυσµό

19

0,0

∆ιαδικτυακές

αγροτικές (R)/ηµιαστικές

υποδοµές

(SU)/ αστικές (U), εθνικές (N)
περιοχές, %

0,0 Αγροτικές
2004

0,0 Ηµιαστικές
15,0 Αστικές
8,5 Σύνολο Χώρας
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